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Володимир Байгушев 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОНФІГУРАЦІЙ  
СТАНУ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА  

Владимир Байгушев 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ  
СОСТОЯНИЯ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ 

Vladimir Baigushev 

CREATING INTERACTIVE CONFIGURATIONS  
OF THE STATE OF THE MARKET ENVIRONMENT  

Головна ідея статті полягає в розробленні підходу до процесу аналізу ринкового середовища на основі наявних 
його інтерактивних станів із подальшою кількісною оцінкою отриманої конфігурації такого середовища як об’єкта 
аналізу. В умовах зростаючої невизначеності ринкового середовища діагностика причин і майбутнього стану ринку 
має особливу актуальність. Наведено схеми методології процесу аналізу та оцінки стану конкурентних сил ринко-
вого середовища в умовах невизначеності. Розроблено підсумкову таблицю оцінки стану основних параметрів зов-
нішнього середовища в сегменті галузі чорної металургії України – виробництво сталі та сталевого (чорного) ме-
талопрокату за 2014–2018 роки. На основі розробленого підходу наведено показники зміни виробництва сталі та 
прокату в сегменті за однакові періоди 2018–2019 років. Інтерактивний аналіз усього обсягу даних за 2014–2019 
роки дало змогу зробити висновок про перехід ринкового середовища сегмента у відносно стабільний стан.  

Ключові слова: аналіз; ринкове середовище; інтерактивність; конкуренція; ринок; невизначеність; параметр; 
сегмент галузі. 

Рис.: 2. Табл.: 7. Бібл.: 11.  
Главная идея статьи заключается в разработке подхода к процессу анализа рыночной среды на основе имею-

щихся её интерактивных состояний с последующей количественной оценкой полученной конфигурации данной сре-
ды как объекта анализа. В условиях растущей неопределённости рыночной среды диагностика причин и будущего 
состояния рынка имеет особую актуальность.  Приведены схемы методологии процесса анализа и оценки состоя-
ния конкурентных сил рыночной среды в условиях неопределённости. Разработана итоговая таблица оценки состо-
яния основных параметров внешней среды в сегменте отрасли чёрной металлургии Украины ‒ производство стали 
и стального (чёрного) металлопроката за 2014–2018 годы. На основе разработанного подхода приведены показа-
тели изменения производства стали и проката в сегменте за одинаковые периоды 2018–2019 годов. Интерактив-
ный анализ всего объёма данных за 2014–2019 годы позволил сделать вывод о переходе рыночной среды сегмента в 
относительно-стабильное состояние. 

Ключевые слова: анализ; рыночная среда; интерактивность; конкуренция; рынок; неопределённость; пара-
метр; сегмент отрасли.  

Рис.: 2. Табл.: 7. Библ.: 11. 
The main idea of the article is to develop an approach to the process of analyzing the market environment based on its 

existing interactive States, followed by a quantitative assessment of the resulting configuration of this environment as an 
object of analysis. In the growing uncertainty of the market environment, diagnostics of the causes and future state of the 
market is particularly relevant. Schemes of methodology for analyzing and evaluating the state of competitive forces in the 
market environment under conditions of uncertainty are given. Based on the diagrams summary table assessment of the basic 
parameters of the external environment in the segment of ferrous metallurgy of Ukraine ‒ steel production and steel (black) 
metal for 2014–2018. Based on the developed approach, the indicators of changes in the production of steel and rolled prod-
ucts in the segment for the same periods of 2018–2019 are presented. An interactive analysis of the entire volume of data for 
2014–2019 allowed us to conclude that the market environment of the segment has moved to a relatively stable state. 

Keywords: analysis; market environment; interactivity; competition; market; uncertainty; parameter; segment of the industry. 
Fig.: 2. Table: 7. References: 11. 
JEL Classіfіcatіon:  D8; D2 

Постановка проблеми. Формування конкурентної стратегії для господарюючих 
суб’єктів у невизначеному стані ринкового середовища є науковою і практичною про-
блемою сучасної економіки. Дослідженням у цій галузі присвячені роботи Р. Акоффа, 
М. Портера, П. Сенге, В. Стівенсона, Б. Файфера, В. Агафонова, В. Абрамова та інших 
учених-економістів. При цьому невирішеними як у теоретичному, так і у практичному 
плані є проблеми, що виникають при конкурентному управлінні об’єднаними корпора-
тивними структурами (далі ОКС) в умовах невизначеності. У разі виникнення умов не-
визначеності ринку концептуальною базою формування конкурентних стратегій ОКС є 

 Байгушев В. В., 2020 
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аналіз ринкового середовища з дослідженням діючих конкурентних сил, структури га-
лузі, базових умов існування і функціонування галузі. Уперше за допомогою системно-
го підходу формування конкурентної стратегії ОКС в умовах невизначеності дослідив 
М. Портер у [8, с. 600]. Фундаментом дослідження цього автора є створення альтерна-
тивних галузевих сценаріїв майбутнього стану та ведення бізнесу в галузі. Цьому за-
вданню відповідає процес створення сценаріїв зовнішнього середовища, що визначають 
умови господарювання ОКС. Ученому належить розробка визначальних етапів при ро-
зробці галузевих сценаріїв [8, с. 604]. При цьому науковець особливо виділяє творчий 
підхід для вирішення поставленого завдання. Особливе значення в роботі надається не-
вирішеній проблемі, що виникає під час оцінювання інформаційного масиву інформа-
ції, його об’єктивній оцінці, виділення основних діючих факторів невизначеності і 
прийняття рішень для розробки конкурентної стратегії. Поява нових публікацій спря-
мована на вирішення цих проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботі [10] автори стверджують, що ха-
рактерною рисою сучасного менеджменту господарської організації є посилення уваги до 
стратегічних аспектів управління. Таке рішення пов’язане з проблемами постійного ро-
звитку організації відповідно до динамічно мінливих умов зовнішнього ринкового середо-
вища. Вироблення стратегії в таких умовах повинно враховувати швидкість адаптації ста-
ну підприємства після кожних істотних змін в економіці. У статті [11] наголошується, що 
оцінювання ефективності бізнес-систем організацій у різних галузях істотно ускладняється 
за наявності невизначеності зовнішнього середовища. У [11] розглянуто питання обліку 
декількох факторів зовнішнього середовища та керованих внутрішніх факторів підприєм-
ства, що дозволяє підвищити об’єктивність прийнятих рішень. Багатокритеріальний підхід 
при вирішенні таких завдань в умовах невизначеності вимагає розробки нових підходів для 
їх вирішення. У своїй роботі Н. Незаметдинов [6] наводить постановку завдань вибору 
ефективних рішень в умовах невизначеного зовнішнього середовища. Особливістю цього 
дослідження є визначення оцінки ефективності прийнятих рішень, з урахуванням керова-
них і некерованих факторів. У свою чергу, Н. Плеханов [7] на підставі методу SWOT-
аналізу дослідив вплив зовнішнього середовища на прийняття стратегічних рішень. Для 
цього вироблено формування таких матриць зовнішнього середовища: «сильні сторони – 
загрози», «сильні сторони ‒ можливості», потім автор сформував матрицю ефективності. 
Маючи у своєму розпорядженні матрицю ефективності за допомогою того чи іншого 
принципу ефективності можна визначити найбільш переважне рішення для діяльності в 
умовах невизначеності зовнішнього середовища. У статті [1] О. Глебова, О. Мельникова 
аналізують питання, пов’язані з оцінкою ризиків підприємства і наголошують, що найваж-
ливішу роль у цьому аспекті відіграють фактори невизначеності. Проаналізовано стан не-
визначеності, пов’язаної з браком інформації про стан зовнішнього середовища для госпо-
дарської діяльності окремого підприємства. Для пошуку оцінок ризику в умовах 
невизначеності використовуються критерії: максимакса, Вальда, Севіджа, Гурвіца, Баєса-
Лапласа. У статті [2] проаналізовано питання стратегічного аналізу зовнішнього середо-
вища організацій. Наведено проблемні питання стратегічного управління для умов не-
визначеності в теперішній час. Особливу увагу у статті приділено структурі й факторам 
зовнішнього середовища, а також взаємозв’язку між формуванням стратегії і рівнем не-
визначеності зовнішнього середовища. Потенційний успіх підприємства, на погляд 
О. Лящук [5], буде багато в чому залежати від точності визначення різних параметрів еко-
номічного середовища. В умовах невизначеності особливого значення набуває прогноз їх 
подальших змін. Залежно від об’єктивності та похибки аналізу економічного середовища 
визначається ефективність загальної стратегії підприємства. О. Лящук [5] зауважує, що 
існує величезна безліч факторів, а відобразити їх абсолютно всі неможливо. В умовах не-
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визначеності кількість і сила впливу цих факторів буде дуже змінюватися. Ефективність 
аналізу найбільш значущих факторів визначає величину ймовірності прийняття ефектив-
них рішень при стратегічному плануванні. У статті [3] досліджено вплив нестабільності 
зовнішнього середовища на господарську діяльність підприємств. Як методи дослідження 
застосовані матриця І. Ансоффа і матриця Р. Дункан. Водночас К. Заніна, Ю. Бородач ро-
зробили метод, який об’єднує обидва підходи. Розгляд наведених публікацій показує, що є 
безліч факторів, що визначають досягнення об’єктивної оцінки стану ринку в умовах не-
визначеності. При цьому дослідження проводяться без урахування кількісної оцінки наяв-
них факторів, відділення істотних факторів від факторів несуттєвих, а також аналізу 
взаємодії необхідних факторів. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз перерахованих пу-
блікацій свідчить, на наш погляд, що головною проблемою у процесі аналізу ринкового 
середовища в умовах невизначеності є відсутність замкнутої системи дослідження в 
процесі оцінювання факторів виникнення, взаємодії, розвитку і закінчення дії умов не-
визначеності, оскільки важливою характеристикою умов невизначеності є тимчасовий 
інтервал її дії. Після завершення їхньої дії зовнішнє середовище, з великою часткою 
ймовірності, повертається в умови визначеності й відносної стабільності. Вирішенню 
зазначеної проблеми за допомогою інтерактивного підходу і присвячена ця стаття. 

Мета статті. Дослідити формування інтерактивних конфігурацій ринкового середо-
вища в разі виникнення стану невизначеності та обґрунтувати рішення для її оцінки. 

Виклад основного матеріалу. Стан «невизначеності ринкового середовища» відріз-
няється від стану «визначеності ринкового середовища» насамперед істотною кількісною 
зміною таких характеристик: видами і наявністю істотних і несуттєвих факторів; значен-
нями факторів і величинами діапазонів коливань істотних факторів; моментами часу ви-
никнення та припинення існування невизначеного стану ринкового середовища, в якому 
веде бізнес господарська організація. Особливо необхідно зазначити, що характер таких 
змін не має певних функціональних залежностей і має випадковий характер. Ці процеси 
характеризуються як випадкові процеси й вивчаються в кількісному плані, за допомо-
гою теорії ймовірності і статистичного аналізу. Розділ теорії ймовірності і статистично-
го аналізу, присвячений методам обробки та використання статистичних даних для 
вивчення випадкових процесів в економіці, пов’язаний із певними обмеженнями і до-
пущеннями. Головними з них є: випадкові значення, що визначають стан обраних пара-
метрів в економічному процесі Х (х1, х2 ... хг), мають значну перевагу за величиною і дос-
товірністю в порівнянні з випадковими значеннями параметра шуму N (n1, n2 ... nr); 
статистичної оцінки значень будь-яких інших параметрів, крім обраних, що визначають 
стан економічного процесу Х (t), не потрібно; за вибраний інтервал часу випадкові зна-
чення, що визначають стан параметрів економічного процесу Х (х1, х2 ... хг), є стаціонар-
ними (незалежними від часу); випадкові значення показників, що визначають стан пара-
метра Х (х1, х2 ... хг), залежать від числових характеристик визначених законів розподілу 
відповідно до наявних даних; випадкові значення економічного параметра визначаються 
(у цьому дослідженні) статистичними моментами вибіркової сукупності, а саме: початко-
вий момент або середнє арифметичне, початковий момент зважений за частотами або се-
редньо зважене за частотою арифметичне, інтервал змін з урахуванням крайніх значень. 
Вплив мінливих факторів ринкового середовища, які визначають зовнішній вплив на 
об’єднану корпоративну структуру (далі ОКС), є визначальним і вимагає всеосяжного 
аналізу не тільки методами теорії ймовірності, а й застосування методів теорії економіч-
ного аналізу. При невизначеному стані ринкового середовища організації бізнесу, яка ба-
жає продовжувати господарську діяльність, повинна приймати рішення, які забезпечать її 
ефективне існування в умовах конкуренції і невизначеності. При такому невизначеному 
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стані ринкового середовища продовжують вести бізнес конкуренти, які мають аналогічні 
цілі. Принциповою рисою цього дослідження є аналіз інтерактивних (інтерактивізм, від 
англ. interactive – взаємодія) станів галузі в умовах невизначеності. Під аналізом інтерак-
тивного невизначеного стану галузі розуміється аналіз і оцінка ключових показників, що 
характеризують галузь у минулому, сьогоденні та прогнозованому майбутньому. Стан 
галузі в минулому і до дії факторів невизначеності відомі. Тому необхідно визначити ста-
ну галузі при такому діагнозі, як «невизначене», і в майбутньому при продовженні дії фа-
кторів невизначеності. Оцінка нового стану галузі починається з визначення факторів не-
визначеності, що викликали такий стан невизначеності галузі. На рис. 1 представлена 
методологія процесу аналізу галузі у вигляді замкнутої системи на основі інтерактивного 
конфігураційного підходу.  

 
Рис. 1. Методологія процесу аналізу для прийняття рішень  

при невизначеному стані галузі на основі інтерактивного конфігураційного підходу 
Джерело: розроблено автором. 

Проміжок часу для проведення аналізу в минулому – 2, 3, 5 років, сьогоденні ‒ не 
менше ніж один рік із моменту діагностики виникнення дії факторів невизначеності. У 
процесі аналізу виробничо-економічного стану галузі використовуються дані: стану га-
лузі щорічно в минулому, протягом 5 років; стану галузі не менше ніж один рік до ви-
никнення невизначеності за кожен місяць, квартал, півріччя; стану галузі з таким діаг-

1. Аналіз стану галузі 
щорічно в минулому, 
протягом 5 років  
(минуле) 

2. Аналіз стану галузі  
не менше ніж один рік 
до виникнення  
невизначеності  
(теперішнє) 

3. Аналіз стану галузі з 
таким діагнозом,  
як «невизначене»;  
визначення сценарних 
параметрів галузі  
(майбутнє) 

Визначальні параметри конфігураційного стану галузі: 1. Валовий обсяг продукції ринку. 
2. Валовий дохід ринку. 3. Конкуренція на національному ринку. 4. Конкуренція на світовому 
ринку в цій галузі. 5. Вид, кількість споживачів. 6. Напрям і величина інтеграції. 7. Величина 
технологічних інновацій. 8. Диференціація продукції. 9. Завантаження потужностей. 10. Дія 
Закону ефекту масштабу виробництва. 11. Дія Закону ефекту досвіду. 12. Прибутковість галузі.  
13. Динаміка капіталовкладень 

1.1. Наявні рішення 
аналогічних або 
найбільш близьких 
проблем 

2.1. Наявні відмін-
ності від ана-
логічних проблем,  
представлених у 
блоці 1 і 1.1 

4. Вибір остаточної конфігурації галузі в теперішній час  
і напрями змін у майбутньому з кількісною оцінкою 

Інтерактивна взаємодія 
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нозом, як «невизначене» та визначення конфігураційних (структурних) параметрів; ін-
терактивна взаємодія здійснюється постійно між блоками «1-2», «1-1.1», «2-2.1». Гос-
подарська діяльність ОКС може перебувати в одній або декількох галузях національно-
го та міжнародних ринків.  

Визначимо постановку головного завдання, як дослідження невизначеності ринко-
вого середовища для формування конкурентної стратегії ОКС: визначення та об'єднан-
ня факторів у несуперечливі взаємовпливи для створення конфігурації ринкового сере-
довища; аналіз ринкового середовища в кожній конфігурації; визначення конкурентних 
переваг для кожної конфігурації ринкового середовища при становленні й розвитку; 
прогноз поведінки конкурентів для кожної конфігурації ринкового середовища. Наяв-
ний теоретичний і практичний досвід формування конкурентних стратегій спирається 
на стратегічному досвіді мислення і аналізі при розробці стратегічних напрямів діяль-
ності. Найважливішою рисою цього досвіду є представлення процесу створення конку-
рентних стратегій як замкнутого процесу, що складається з певних етапів. Ці етапи і 
формують дії організації для досягнення поставлених довготривалих і короткочасних 
цілей ОКС. Тому для розробки конкурентної стратегії ОКС в умовах невизначеності 
розробки тільки галузевого сценарію недостатньо. Підхід, що розробляється в цьому 
дослідженні, полягає у створенні замкнутого процесу й управління цим процесом, а са-
ме конкурентного управління діяльністю ОКС в умовах невизначеності. Така постанов-
ка завдання передусім вимагає об’єктивного (незалежного від дослідника) і достовірно-
го (заснованого на якісному і кількісному апаратурному оформленні) моніторингу 
аналізу зовнішнього середовища ведення бізнесу ОКС. Певні процедури аналізу зовні-
шнього середовища господарської діяльності полягають у наступному: оцінці масиву 
даних зовнішнього середовища, яка була прийнята до виникнення умов невизначеності; 
оцінці діючої стратегії для її продовження або вдосконалення; розробка та вибір прин-
ципово нової конкурентної стратегії з можливих альтернатив; визначення можливої 
майбутньої поведінки ОКС після завершення дії факторів невизначеності. 

Першим етапом дій для здійснення перерахованих процедур в отриманні 
об’єктивного й достовірного аналізу зовнішнього середовища є: а) вибір і аналіз пара-
метрів зовнішнього середовища до виникнення умов невизначеності або у стані визна-
ченості; б) вибір об’єктивних і достовірних параметрів зовнішнього середовища з ура-
хуванням стану цього об’єкта дослідження, як «невизначене»; в) відділення параметрів 
зовнішнього середовища мають принципове значення від параметрів досить важливих і 
несуттєвих; г) спосіб безперервного контролю надходить і наявної інформації, захище-
ної від помилок різних видів (суб’єктивізм, методична, апаратурна); д) пошук рішень за 
аналогією в минулому.  

Аналіз ринкової галузі з дослідженням діючих конкурентних сил полягає в якісній (лі-
дери, середняки, аутсайдери) оцінці стану конкуренції та кількісній оцінці восьми конку-
рентних сил, які діють у цьому ринковому середовищі і представлені на рис. 2. Наймену-
вання всіх восьми сил конкуренції і їхній характер взаємодії представлено на рис. 2.  

Для проведення аналізу зовнішнього середовища відповідно до розглянутого вище 
підходу та вимог обрано сегмент галузі чорної металургії України ‒ виробництво сталі 
та сталевого (чорного) металопрокату. Для виробництва чорного металопрокату вико-
ристовується не менше ніж 83 % всієї виплавленої сталі у світі.  
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Рис. 2. Стан конкуренції та формування майбутнього стану ринкового середовища  

в умовах невизначеності 
Джерело: розроблено автором. 

У табл. 1 наведено обсяги виробництва сталі металургійними підприємствами Укра-
їни за період 2014–2018 років. Інтерактивний аналіз табл. 1 показує загальну тенденцію 
зниження виробництва сталі і стабілізації на рівні 21,0–21,3 млн т. Головною причиною 
такого падіння є політична ситуація в Україні. 

Таблиця 1 
Обсяги виробництва сталі металургійними підприємствами України  

за період 2013–2018 роки 

Параметр 
Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 
Валовий обсяг, млн тонн 27,17 22,93 24,2 21,28 21,06 
Зміни до попереднього року, % ‒17,1 ‒15,4 5,2 ‒11,9 ‒1,1 

Примітка. У 2013 році вироблено сталі 32,8 млн тонн.  
Джерело: [9]. 

1.1. Постачальники-споживачі (ресурсів) = 
вартість суперечності цін, 
1-а конкурентна сила 

1.4. Продавці-покупці з (максимальною - 
мінімальною) ціною на продукцію = вартість 
суперечності, 
4-а конкурентна сила 

1.2. Конкуренти ринку з (мінімальною - мак-
симальною) ціною на продукцію = вартість  

суперечності,  
2-а конкурентна сила 

1.3. Нові продавці (вартість входу-виходу) = 
вартість суперечності, 
3-я конкурентна сила 

1.5. Екологія-величина податку (максимальна 
– мінімальна) = вартість суперечності 
5-а конкурентна сила 

1.6. Держава-суб'єкти ринку ставка податку 
(максимальна-мінімальні) = вартість суперечності 
6-а конкурентна сила 

1.7. Товари-замінники-стандартний товар 
(максимальні – мінімальні) ціни = вартість 

суперечності, 
7-а конкурентна сила 

1.8. Стейкхолдери з величиною частки (макси-
мального - мінімального) впливу = вартість су-
перечності, 
8-а конкурентна сила 

3. Поточний стан галузі  
та вплив діючих сил  
конкуренції в поточному 
стані 

2. Стан галузі та вплив  
діючих сил конкуренції  
в минулому, при невизна-
ченості розглядаються 
найбільш близькі стани  
до виниклих умов невизна-
ченість  

4. Альтернативи майбутнього 
стану галузі та вплив  
діючих сил конкуренції  
в майбутньому стані 

5. Остаточна 
конфігурація середо-
вища майбутнього 
стану в галузі під 
впливом інтерактивіз-
му. Вартість усіх  
суперечностей 
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У табл. 2 наведено дані з виробництва, споживання і розрахунковий валовий дохід 
від продажу українського чорного сталевого металопрокату за діючими цінами. Вели-
чина споживання металопрокату власного виробництва всіма покупцями промисловос-
ті України на рівні 15–30 %. Динаміка споживання переважно негативна і свідчить про 
відсутність розвитку машинобудування, суднобудування, автопрому, авіабудування та 
оборонного комплексу в країні. 

Таблиця 2  
Виробництво, споживання і валовий дохід  

чорного сталевого металопрокату на Україні  

Найменування 
Рік 

2014 * 2015 2016 2017 2018 
1. Внутрішній ринок куплено, усього, млн т 6,4 7,2 4,2 5,2 5,4 
2. Внутрішній ринок куплено імпорт, млн т 1,7 3,1 1,3 1,4 1,3 
3. Експорт українського прокату, млн т 18,4 15,9 18,5 14,6 14,3 
4. Усього вироблено прокату в Україні, млн т 23,1 20,0 21,4 18,4 18,4 
5. Зміни виробництва прокату до попереднього року, %  -20,6 -13,4 +7,0 -14,0 0 
6. Валовий дохід * від продажів українського чорного 
металопрокату за період 2014–2018 років, млн дол.  11018 9540 10207 8777 8777 

* – для розрахунку автором використовувалися середні ціни за рік металопрокату при експорті FOB і 
ціни внутрішнього ринку без ПДВ.  

Примітка. У 2013 році вироблено прокату 29,1 млн тонн.  
Джерело: [4; 9]. 

Інтерактивний аналіз табл. 2 показує загальну тенденцію зниження споживання мета-
лопрокату власного виробництва та імпорту на внутрішньому ринку України. Ознака інте-
рактивізму свідчить про взаємовплив виробництва і споживання цього виду продукції 
(табл. 1 і 2). Аналогічну тенденцію має експорт металопрокату і валовий дохід від прода-
жів українського чорного металопрокату на національному та закордонному ринках. Вар-
тість основних видів сталевого прокату українських виробників на національному ринку за 
даними прайс-листів (середні значення для лідерів з 1-го по 7-е місце) за 2014–2018 роки 
наведено в табл. 3. Дані табл. 3 показують стійку тенденцію зростання вартості прокату у 
вигляді гарячекатаного листа і сляба при невеликій волатильності будівельної арматури. 

Таблиця 3  
Вартість основних видів сталевого прокату українських виробників  

на національному ринку за даними прайс-листів  
(середні значення для лідерів з 1-го по 7-е місце) за 2014–2018 роки 

Найменування продукції зі сталі 
Середня вартість прокату за роками, дол./т 

2014 2015 2016 2017 2018 
1. Сляб для переробки в прокат різних видів 493 506 501 517 515 
2. Гарячекатаний лист, (далі Г/к) 580 618 631 655 654 
3. Арматура будівельна 563 571 567 560 566 
Середня ціна металопрокату за рік 545,3 565,0 566,3 577,3 578,3 

Джерело: [9]. 

У табл. 4 представлені ціни українських виробників металопрокату на експорт за 
основними видами за період 2014–2018 років.  

За даними табл. 3, 4 у результаті інтерактивізму конкурентів на світовому ринку чо-
рного металопрокату спостерігається зростання цін на 3–7 %. 
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Таблиці 4  
Ціни українських виробників металопрокату на експорт  
за основними видами за період 2014–2018 років (дол./т) 

Найменування металопрокату 
Зміна цін за період 2014–2018 років, 

діапазон цін / середнє значення 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Квадратна заготівля експорт, FOB 
470…350/ 

390 
290…400/ 

350 
395…370/ 

385 
360…460/ 

425 
360…460/ 

420 
2. Арматура будівельна, експорт FOB 510..340/ 

420 
310…400/ 

380 
425…410/ 

418 
410…490/ 

460 
400…450/ 

435 
3. Арматура будівельна, експорт Близький 
Схід, CFR 

560…400/ 
430 

325…430/ 
380 

450…430/ 
442 

410…505/ 
465 

395…500/ 
440 

FOB – товар вантажиться на корабель замовника.  
CFR – товар доставляється до порту замовника (без вивантаження). 
Джерело: [4]. 

У табл. 5 показана цінова конкуренція між українськими та китайськими виробни-
ками на світових ринках.  

Таблиця 5  
Цінова конкуренція між українськими та китайськими виробниками металопрокату 

на національному та світовому ринку за 2014–2018 роки (дол. США / тонну) 

Найменування металопрокату 
Зміна цін за період 2014–2018 років, 

діапазон цін / середнє значення 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Г/к лист Китай, FOB 
470…530/ 

500 
290…345/ 

320 
310…440/ 

370 
440…500/ 

460 
510…620/ 

565 

2. Г/к лист Україна, експорт FOB 
470…530/ 

500 
280…340/ 

310 
300…420/ 

360 
425…470/ 

450 
480…590/ 

550 
3. Г/к лист внутрішній ринок України 
без НДС 

500…640/ 
575 

400…460/ 
425 

350…530/ 
450 

530…630/ 
570 

630…760/ 
690 

Г/к – гарячекатаний. 
FOB – товар вантажиться на корабель замовника.  
Джерело: [4]. 

При відхиленнях у цінах не більше за 12 % є деяка перевага українських виробни-
ків. Ця перевага заснована на значно вищих цінах цієї продукції на внутрішньому рин-
ку України. 

Аналіз стану сегмента галузі в «сьогоденні» для оцінки невизначеності (оцінка за 
схемою рис. 1, 2) наведені в табл. 6.  

Таблиця 6  
Показники параметрів оцінки стану: відносно-стабільні, ± 10% (С);  

нестабільно-залежні, ± 30% (З); невизначені, більш, ± 30%(Н) 

Найменування Сталь, млн т. Оцінка Прокат, млн т. Оцінка 
2018 рік І півріччя  10 379 

С 
9102 

С 2019 рік І півріччя 10 897 9393 
Зміна до попереднього періоду, % + 4,99 +3,2 
2018 рік 10 місяців 17 556 

С 
15 362 

С 2019 рік 10 місяців 17 963 15 539 
Зміна до попереднього періоду, % +2,32 +1,15 
2018 рік 11 місяців 19 214 

С 
19 842 

С 2019 рік 11 місяців 19 288 19 948 
Зміна до попереднього періоду, % +0,385 +0,53 

Джерело: [4; 9]. 
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Аналіз даних табл. 6 показує, що стан основних параметрів зовнішнього середовища в 
сегменті галузі чорної металургії України ‒ виробництво сталі та сталевого (чорного) ме-
талопрокату переходить у відносно стабільний стан з оцінкою коливання ключових факто-
рів не більше (± 10,0 %). У табл. 7 представлена підсумкова таблиця оцінки стану «минуле 
і майбутнє» основних параметрів ринкового середовища в сегменті галузі чорної металур-
гії України ‒ виробництво сталі та сталевого (чорного) металопрокату за період 2014–2018 
роки («минуле») і 2020–2021 роки («майбутнє»). Ця таблиця інтегрально відображає наяв-
ну взаємодію (інтерактивізм) наведених 23 показників, що діють у сегменті галузі чорної 
металургії України ‒ виробництво сталі та сталевого (чорного) металопрокату.  

Таблиця 7  
Підсумкова таблиця оцінки стану основних параметрів ринкового середовища  
в сегменті галузі чорної металургії України – виробництво сталі та сталевого  

(чорного) металопрокату за період 2014–2018 роки, «минуле і майбутнє»  

Найменування 
параметрів 

Показники параметрів оцінки стану: відносно 
стабільні, ±10 %, (оцінка С); Нестабільно залеж-
ні, ±30 %, (оцінка З); невизначені, більш, ±30 %, 
(оцінка Н) період (2014–2018) роки, «минуле» 

Оцінка конфігу-
рації сегмента 
виробництво 

сталі сталевого 
(чорний) прокату 

на 2020–2021 
роки  

«майбутнє» 

Інтервал змін 
Середнє значення; 
межі відхилень від 

середнього, ±% 
Оцінка 

1 2 3 4 5 
1. Основні показники сегмента виробництво сталі і сталевого (чорного) металопрокату 

1.1 Річний обсяг випуску сталі, 
млн т 27,2…21,06 24,13; (±12,7 %) З 21,1; (±15,0 %) 
1.2 Річний обсяг випуску прокату, 
млн т 23,1…18,4 20,75; (±11,32 %) З 18,4; (±12,0 %) 
1.3 Річний дохід продажу сталево-
го прокату, млн дол. 11018…8777 9897,5; (± 11,3 %) З 

9900,0; 
(±12,0 %) 

2. Динаміка змін ринку за 5 років 

2.1. Виробництво сталі, % 
+5,2…‒17,1 ‒5,95; (±187,4 %) 

Н, 
спад 0 

2.2. Виробництво прокату, % 
+7,0…‒20,6 ‒6,8; (±200,3 %) 

Н, 
спад 0 

3. Конкуренція цінова на націона-
льному ринку 

Україна, Китай, 
РФ, Туреччина 4; (±0 %) С без змін 

4. Конкуренція цінова на світовому 
ринку 

Китай, РФ,  
Туреччина 3; (±0 %) С без змін 

5. Загальна частка споживачів, 
п/п 5.1...5.7 не менше ніж 85 % 2,9…4,7 3,9; (±23,7 %) З без змін 
5.1. Усі підприємства металургії 0,29…0,49 0,39; (±25,6 %) З 0,3; (±25,0 %) 
5.2. Машинобудування, металооб-
робка 0,2…0,26 0,23; (±13,0 % З 0,2; (±15,0 %) 
5.3. Будівництво 0,04…0,06 0,05; (±20,0 %) З 0,05; (± 20,0 %) 
5.4. Транспорт і зв'язок 0,024…0,037 0,03; (±21,7 %) З 0,03; (±20,0 %) 
5.5. Паливна промисловість 0,017…0,034 0,025; (±34,0 %) Н 0,025; (±30,0 %) 
5.6. Хімічна та нафтохімічна галузі  0,014…0,022 0,018; (±22,2 %) З 0,02; (± 20,0 %) 
5.7. Електроенергетика 0,012…0,019 0,015; ( ±23,3 %) З 0,015; (±25,0 %) 

6. Напрям і величина інтеграції 

1. Вертикальна, Систем Кепітал Менеджмент. 
2. Вертикальна, «Інтерпайп». 
3. Вертикальна «Українська енергометалургійна 
компанія». Усі інтегровані від виробництва сиро-
вини до продажу готової продукції 

без змін 

7. Диференціація продукції Висока, від 10 до 27 типів прокату. Уся продук-
ція стандартизована 

без змін 

8. Завантаження потужносте, % 45…70 57,5; (±21,7 %) З без змін 
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Закінчення табл. 7 
1 2 3 4 5 

9. Закон масштабу 
Витрати на одному 

рівні 
‒ ‒ без змін 

10. Закон досвіду 
Не є конкурентною 

перевагою 
‒ ‒ без змін 

11. Прибутковість галузі, % 
Середня  

(‒2...4,5) % 
3,25; (±38,46 %) Н без змін 

12. Динаміка капіталовкладень, 
млн дол./рік 

0,21…0,77 0,49; (±57,1 %) Н без змін 

Джерело: [4; 9]. 

Висновки і пропозиції. 1. Представлено методологію процесу аналізу сегмента 
галузі чорної металургії України – виробництво сталі та сталевого (чорного) металоп-
рокату на основі інтерактивного конфігураційного підходу (рис. 1), яка має теоретич-
ну та практичну значущість.  

2. Представлено стан конкуренції та кількісна оцінка восьми конкурентних сил рин-
кового середовища в умовах невизначеності (рис. 2), яке має теоретичну та практичну 
значущість.  

3. Розроблено підсумкову таблицю оцінки стану основних параметрів ринкового се-
редовища в сегменті галузі чорної металургії України – виробництво сталі та сталевого 
(чорного) металопрокату за 2014–2019 роки (табл. 6, 7), які мають теоретичну та прак-
тичну значущість.  

4. Розроблений інтерактивний конфігураційний підхід має теоретичне та практичне 
значення, а також містить передумови подальшого розвитку та удосконалення. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
И ФАКТОРЫ ЕГО ОЦЕНКИ 

Viktoria Rudevska  

ECONOMIC GROWTH THEORY EVOLUTION  
AND ITS EVALUATION FACTORS 

У статті досліджено наукові підходи до визначення сутності економічного зростання. У процесі аналізу виявле-
но, що в науковому середовищі існує плюралізм у трактуванні економічного зростання та відсутнє чітке розмежуван-
ня понять «економічне зростання» та «економічний розвиток». Розглянуто історичний розвиток теорій економічного 
зростання, що свідчить про підвищення ролі економічного зростання в процесі формування сучасних концепцій розвит-
ку держави. У дослідженні обґрунтовано авторське трактування економічного зростання як пріоритетної цілі дер-
жави. Наведено дослідження наукових підходів до визначення чинників оцінювання економічного зростання та акцен-
товано на різність трактувань в економічній науковій літературі. Важливо, що економічне зростання може бути як 
позитивним, так і негативним. Сформовано головні принципи та типи економічного зростання. Розгляд еволюції тео-
рій економічного зростання показав адаптацію різних підходів до інноваційних змін в економіці. 

Ключові слова: економічне зростання; економічний розвиток; економічна політика; ВВП.  
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 33. 
В статье исследованы научные подходы к определению сущности экономического роста. В ходе анализа выяв-

лено, что в научной среде существует плюрализм мнений в трактовке экономического роста и отсутствует чет-
кое разграничение понятий «экономического роста» и «экономического развития». Рассмотрена эволюция теорий 
экономического роста, что свидетельствует о повышении роли экономического роста в процессе формирования 
современных концепций развития государства. В исследовании представлена собственная трактовка экономиче-
ского роста как приоритетной цели развития государства. Рассмотрены научные подходы к определению факто-
ров оценки экономического роста и акцентировано на различиях в их описании в научной литературе. Важно, что 
экономический рост может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Представлены главные 
принципы и типы экономического роста. Анализ эволюции теорий экономического роста показал адаптацию раз-
личных подходов к инновационным изменениям в экономике. 

Ключевые слова: экономический рост; экономическое развитие; экономическая политика; ВВП. 
Рис.: 3. Табл.: 2. Библ.: 33. 
The article explores the scientific approaches to determine the essence of economic growth. The analysis revealed that 

in the scientific community there is a pluralism in the interpretation of the essence of economic growth and there is no clear 
distinction between the concepts of “economic growth” and “economic development”. The article discusses the evolution of 
theories of economic growth, which indicates the increasing role of economic growth in the formation of modern concepts of 
state development. The study presents its own interpretation of economic growth. It is based on statement that the economic 
growth is a priority goal of state development. The article considers the scientific approaches to the determination of factors 
for economic growth’s measuring and focuses on the differences in their description in the scientific literature. It is important 
that economic growth can be both positive and negative. The article presents the main principles and types of economic 
growth. An analysis of the evolution of theories of economic growth showed the adaptation of various approaches to innova-
tive changes in the economy. 

Keywords: economic growth; economic development; economic policy; GDP. 
Fig.: 3. Table: 2. References: 33. 
JEL Classіfіcatіon: E32 

Постановка проблеми. Проблема економічного зростання як мета держави сьогодні 
посідає одне з провідних місць у системі досліджень науковців та викликає багато запи-
тань у сфері державного управління. Динамічний розвиток економічних процесів сприяє 
постійній мінливості впливу чинників на розвиток економіки країни. Так, ті ж самі фак-
тори можуть мати різну вагу в певний момент часу. Теоретичні дослідження в цій сфері 
зосереджуються на підходах до визначення понять «економічний розвиток», «економічне 
зростання», «економічна політика» та пошуку детермінант впливу на них. Прикладний 
характер пояснює взаємозв’язки та принципи функціонування моделі економічного зрос-
тання, а також описує систему кількісних та якісних показників економічної системи. 

 Рудевська В. І., 2020 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вважається, що розрізнення термінів 
«зростання економіки» та «економічний розвиток» вперше в 1911 році здійснив Йозеф 
Алоїз Шумпетер, що знайшло також своє відображення у праці «Теорія економічного 
розвитку» (1939) [32]. Крім Й. Шумпетера, одним із перших тлумачення поняття «еко-
номічне зростання» надав також Саймон Кузнець, порівняно з аналогією розвитку жи-
вих організмів [26]. Значний внесок у розвиток теорій економічного зростання зробили 
С. Кузнець, М. Портер, Р. Солоу, Ф. Бродель, І. Гілл, М. Райзер, П. Ромер, Р. Лукас-
молодший, М. Спігель, Дж. Бенхабіб та багато інших. Проте до сьогодні немає єдиної 
думки та загальноприйнятого підходу щодо визначення поняття «економічне зростан-
ня» та чіткого розмежування його з «економічним розвитком». Можна стверджувати, 
що ідеологічно, проблема економічного зростання є дилемою вибору «минуле – майбу-
тнє»: як суспільство повинно здійснити розподіл ресурсів між поточними потребами та 
майбутніми через рік, десятиліття, століття. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Можна виділити низку 
основних проблем, які виникають при формуванні концепції економічного зростання: 

- взаємозв’язок економічного зростання та економічного розвитку; 
- взаємозв’язок економічного зростання та економічної політики; 
- кількісний та якісний перехід економічного зростання [3, с. 32]. Вирішення окрес-

лених проблем вимагає подальшого дослідження та ґрунтовного аналізу. Якісна дина-
міка концепцій економічного зростання є вершиною еволюції економічного розвитку та 
збалансування інтересів суб’єктів господарювання, яка потребує постійного вивчення.  

Мета статті. Здійснити огляд трактувань поняття «економічне зростання» та узага-
льнити наявні підходи різних концепцій економічного зростання. Головною метою цієї 
роботи є дослідити процес еволюції визначень і чинників економічного зростання та 
запропонувати авторське визначення економічного зростання за принципом розмежу-
вання економічної динаміки.  

Виклад основного матеріалу. Популярність та актуальність дослідження проблем 
економічного зростання зумовила розвиток різних теорій та підходів до обґрунтування 
його змісту. Й. Шумпетер визначив «економічне зростання» як кількісні зміни збіль-
шення виробництва та споживання товарів та послуг у різний період часу [24, с. 159]. 
На думку Й. Шумпетера, економічне зростання є наслідком «процесу творчого руйну-
вання» та інновацій, що випливає з двоїстого характеру технічного прогресу: 

- створення нових продуктів чи процесів з метою очікування ренти у випадку успі-
шного завойовування ринку; 

- анулювання застарілих технологій та «руйнація» ренти попередніх інновацій 
[10, с. 24].  

Отже, відповідно до теорії Й. Шумпетера, поняття «економічне зростання» характе-
ризується кількісною зміною показників економіки, що робить його вужчим від понят-
тя «економічний розвиток», яке визначається також і якісними змінами. 

Розглянемо генезис теорій економічного зростання за еволюційно-змістовим підходом. 
Класична теорія зростання визначає економічне зростання величиною факторів ви-

робництва та їх продуктивністю. Прибічники класичної теорії вважали, що основою 
економічного зростання має бути нагромадження, яке ґрунтується на падінні норми 
прибутку в довгостроковому періоді.  

Модель Р. Солоу (1956) [33] сформувала неокласичну теорію зростання. Р. Солоу 
вдалося змоделювати економічне зростання на основі взаємозв’язку між капіталом, ви-
пуском продукції, інвестиціями та робочим часом. Поєднання цих компонентів відо-
бражає виробничу функцію. З часом ця модель трансформувалась і тепер називається 
модель Солоу-Свона (модель довгострокового зростання). На відміну від класиків, нео-
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класики вважили чинник науково-технічного прогресу вирішальним у процесі економі-
чного зростання. Теорія Солоу не враховує різні ставки дохідності інвестицій та змен-
шення життєвого циклу активів, що вважається недоліком неокласичної теорії зростан-
ня. Перевагою цієї неокласичної моделі є визначення зовнішніх демографічних 
детермінант (чисельність населення, структура трудових ресурсів, продуктивність пра-
ці) впливу на довготривале зростання. Недоліком є те, що вона не пояснює зростання 
чисельності населення, технологічний процес та процес накопичення знань. 

Досить цікавою є теорія стадій економічного зростання (представник У. Ростоу). 
У цій теорії визначається шість стадій економічного зростання (спочатку було три, а 
потім п’ять): традиційне суспільство, створення передумов «злету», «зліт»; рух до зрі-
лості, епоха високого масового споживання, пошук якості життя [30, с. 307-331]. 
По суті, У. Ростоу у своїй теорії наріжним каменем ставить духовний розвиток людини. 

Представники ендогенної теорії зростання Р. Лукас та П. Ромер (кінець 80-х – поча-
ток 90-х рр. XX ст.) спробували пояснити технологічний процес математичними метода-
ми та довели, що людський капітал та інновації значно підвищують продуктивність пра-
ці. Ендогенна теорія зростання значно розвинулась у 1994 році, коли М. Спігель та 
Дж. Бенхабіб дослідили, що людський капітал не є детермінантою технології, а є функці-
єю технології виробництва [25, с. 172]. Окремо варто зазначити моделі Ф. Агійона (1990) 
та П. Хоувітта (1992), які пояснюють економічне зростання науково-технічним прогре-
сом та зростання зайнятості в секторі конструкторських розробок через трансмісію тех-
нологічних інновацій та конкуренції [1, с. 19]. Існує також узагальнююча теорія економі-
чного зростання О. Галора, яка доповнює теорію ендогенного зростання та узгоджує 
процес розвитку. Ці моделі найкраще ілюструють концептуальний підхід Й. Шумпетера, 
який пояснює формат «зростання» кількісними змінами, а «розвиток» – якісними.  

Одним із мейнстримів сучасної економічної теорії є новокейнсіанська модель, яка є 
більш динамічною в порівнянні з неокейнсіанською. Новий кейнсіанський підхід пе-
редбачає більший ефект від використання інструментів фіскальної та монетарної полі-
тики для досягнення макроекономічної стабілізації. Новокейнсіанці вважають, що мо-
нетарна політика має значний вплив на інфляцію та економічне зростання. 
Новокейнсіанські економічні моделі розглядають економічні процеси в динаміці та на 
цій основі пропонують сформувати оптимальну економічну політику з активним вико-
ристанням однієї з її складових – таргетування інфляції [2, с. 95]. 

Представники теорії економічного зростання С. Брю та М. Макконел пояснюють 
економічне зростання часом виробничих можливостей та ефективністю економічної 
політики, що дозволить збільшити обсяг ВВП [10, с. 28]. Вони визначили залежність 
економічного зростання від чинників пропозиції за матеріальною ознакою, які сприя-
ють розширенню виробництва. 

Розвиток теорій економічного зростання зумовив різноманіття та багатогранність 
тлумачення поняття «економічне зростання». Важливо в цьому контексті розглянути 
дефініції поняття «економічне зростання». Огляд трактувань сутності поняття «еконо-
мічного зростання» в науковій літературі відображено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Огляд трактувань сутності поняття «економічне зростання» 

Трактування Автор, джерело 
1 2 

Економічне зростання – це процес формування приросту фізичного обсягу національного 
чи світового продукту в його оптимальній натурально-речовій структурі. Процес ство-
рення приросту реального ВВП у будь-яких масштабних господарських системах. 

Салийчук В. Ф. 
[17, с. 65] 

Економічне зростання – це процес, що складається з окремих взаємодій, у результаті 
яких економічна матерія надходить у національну економіку та передається від однієї 
її частини до іншої. 

Кузнець С. 
[27, с. 11] 
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Закінчення табл. 1 
1 2 

Економічне зростання – це процес кількісно-якісних зрушень у межах технологічного 
способу виробництва, зумовлених відповідними суперечностями та чинниками і який 
виражається у збільшенні обсягів суспільного виробництва. 

Мочерний С. В. 
[9, с. 28] 

Економічне зростання – довгострокове збільшення обсягів виробництва з метою все-
бічного задоволення потреб населення, яке відбувається за умов розширеного відтво-
рення, забезпеченого за рахунок покращення якості його факторів, технологічного 
оновлення, всебічного розвитку особистості та раціонального природокористування, і 
обов’язково супроводжується поліпшенням якісних ознак. 

Хоменко Я. В. 
[21, c. 494] 

Термін «економічне зростання» належить до збільшення (або зростання) конкретних по-
казників, таких як національний дохід, валовий внутрішній продукт (ВВП) або дохід на 
душу населення. Зростання ВВП економісти характеризують як економічне зростання. 

Пилип’юк Я. В. 
[13, с. 110] 

Економічне зростання – це довготермінова тенденція збільшення обсягів сукупного 
виробництва, яке відбувається в умовах структурної перебудови економіки відповід-
но до нормативних вимог соціального та технологічного прогресу, а також підвищен-
ня ефективності відтворювальних процесів. 

Піхняк Т. А., 
Вінідіктова І. С., 

Кабаці Б. І.  
[14, с. 135] 

Економічне зростання – це один з аспектів процесу економічного розвитку. Сен А. 
[31, с. 745] 

Економічне зростання - це феномен збільшення величини ВВП, ВНД та інших альте-
рнативних показників, який демонструє збільшення здатності економічної системи 
виробляти товари та послуги порівняно з одним періодом часу щодо іншого, відо-
бражаючи лише одну з граней економічного розвитку. 

Бобух І. М. 
[10, с. 11-12] 

Економічне зростання – це базова складова економічного розвитку, яка проявляється 
у динаміці якісних та кількісних показників під впливом екзогенних та ендогенних 
факторів економічного, організаційного, структурного, інституціонального характе-
ру, які тісно пов’язані з державним регулюванням, та характеризує процес певних 
змін у макроекономічній системі та ефективності суспільного виробництва. 

Глуха Г. Я. 
[3, с. 37] 

Економічне зростання – це збільшення потенційного ВВП або випуску країни, що 
настає тоді, коли границі виробничих можливостей розширюються. 

Самуельсон П. 
[18] 

Економічне зростання виступає важливою умовою розвитку, адже, з одного боку, 
пов’язане з позитивною динамікою зміни абсолютних та відносних показників реаль-
ного ВВП (на душу населення), а з іншого – з формуванням економічних, соціальних 
та природних умов для забезпечення якісних змін рівня та якості життя населення. 

Семків Л. Є. 
[19, с. 67] 

Економічне зростання є показником результативності функціонування національної 
економіки, одним з найважливіших завдань сталого розвитку і підвищення рівня 
життя населення, а дослідження його сутності має значний еволюційний шлях. Еко-
номічне зростання, з одного боку, пов’язане з позитивною динамікою реального об-
сягу виробництва, а з іншого – з удосконаленням технолого-економічних і соціальних 
аспектів розвитку суспільства. Воно виражається в збільшенні реального ВВП і відо-
бражається статистичним показником – річним темпом росту ВВП у відсотках. 

Загорський В. С. 
[5, с. 10,12] 

Джерело: сформовано авторкою. 

Еволюція теорій економічного зростання – це поступова засаднича відповідь еконо-
мічної теорії на обмеженість ресурсів та виклики довкілля, що впливає на адаптацію різ-
них підходів до інноваційних змін. Як видно з табл. 1, тлумачення поняття «економічне 
зростання» не має єдиного визначення та оперує різними показниками (від абсолютних 
до абстрактних). Економічне зростання – це, по суті, основна макроекономічна мета, до-
сягнення якої стимулює економічну систему до зростання національного доходу на оди-
ницю населення з одночасним підвищенням рівня добробуту. Одні вважають, що еконо-
мічне зростання – це приріст валового внутрішнього продукту (далі – ВВП) та інших 
показників, інші – динаміка якісних характеристик економіки. Таке різноманіття підходів 
зумовлено різними концептуальними засадами розуміння економічного зростання. У на-
уковій літературі відображені спроби уніфікувати ці підходи. Так, Г. Я. Глуха виділяє три 
основні підходи до визначення поняття «економічне зростання» (рис. 1). 
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Рис. 1. Підходи до визначення поняття «економічне зростання» 

Джерело: згруповано авторкою з використанням [3, с. 35-36]. 

Підхід «зміни абсолютних кількісних показників» характеризується зміною ВВП, 
національного доходу, обсягів міжнародних резервів чи національного багатства. 

Підхід «зміни відносних кількісних показників» розглядає показники ВВП на душу 
населення, обсяг споживання на душу населення, дохід на душу населення. 

Підхід «зміни якісних показників» формується на показниках рівня освіти населен-
ня, галузевої структури економіки, стану екологічного середовища, соціальної справед-
ливості, політичної стабільності та інших чинників якості життя населення. 

Проте такий підхід до визначення поняття економічного розвитку «розмиває» межу 
між економічним зростанням та економічним розвитком через включення зміни якіс-
них показників. 

З огляду на вищезазначене «економічне зростання» можна визначити як пріорите-
тну мету держави, яка проявляється у зростанні ВВП та інших альтернативних по-
казників розвитку економічної системи, що забезпечує підвищення якості життя на-
селення в процесі суспільного відтворення. Таке визначення робить акцент на 
позитивній зміні кількісних показників та його вплив на зміну якісних показників як по-
хідної від основного процесу. При цьому враховано той факт, що оцінка зміни якісних 
показників має суб’єктивний характер.  

Отже, економічне зростання пов’язується з кількісною зміною обсягу виробництва і 
споживання валового внутрішнього продукту, а з погляду класичної економічної теорії 
економічне зростання є найважливішою складовою частиною розвитку держави. Сьогод-
ні точаться наукові дискусії щодо відповідності показника ВВП економічному зростан-
ню. Однак на практиці, коли йдеться про економічне зростання, то мається на увазі саме 
кількісна зміна ВВП на душу населення. Тому можна вважати, що сучасна концепція 
економічного зростання тісно пов’язана з кількісним виміром макроекономічних показ-
ників, таких як ВВП, національний дохід, похідні показники, альтернативні показники.  

Економічне зростання може бути позитивним та негативним. Коли обсяг реального 
ВВП в поточному періоді перевищує його рівень у базовому періоді, то таке зростання 
є позитивним. Інакше його можна характеризувати як негативне [11]. 

При розробці чи вдосконаленні трактування поняття «економічне зростання» потрі-
бно здійснювати пошук системи принципів дослідження цього явища чи процесу. 
За допомогою методів наукового аналізу такого процесу можна виділити такі головні 
принципи:  

- принцип єдності ознак (загальних та специфічних) у межах країни [19, с. 67]; 
- принцип макроекономічного підходу (економіка країни, економіка регіону, еконо-

мічний союз, світова економіка); 

Підходи до визначення поняття «економічне зростання»

зміна абсолютних 
кількісних показників

зміна відносних кількісних 
показників зміна якісних показників
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- принцип обов’язковості виділення об’єктів економічної діяльності; 
- принцип збалансування кількісних та якісних ознак макропроцесів [12, с. 71]; 
- принцип визначення основних внутрішніх та зовнішніх чинників впливу; 
- принцип визначення системи показників для можливості порівняння різних регіо-

нів чи країн [3, с. 37]; 
- принцип розмежування економічної динаміки зростання, розвитку, прогресу, 

збільшення виробництва та суспільного відтворення; 
- принцип врахування умов (економічних, соціальних, культурних, історичних) 

[22, с. 194]; 
- принцип активізації інвестиційного потенціалу [16]; 
- принцип «rent-seeking behavior» (реального функціонування економіки з інститу-

ційними провалами та якісними змінами структури) [4]; 
- принцип цілісності, системності, ієрархічності та структурності [20, с. 51]. 
Розмежування економічної динаміки дає можливість виділити економічне зростання 

як її різновид із певними специфічними ознаками (рис. 2).  

 
Рис. 2. Специфічні ознаки економічного зростання 

Джерело: сформовано автором з використанням [27, с. 32]. 

Проблема економічного зростання є досить широкою та багатогранною. 
В. С. Загорський у монографії «Концептуальні основи формування системи управління ста-
лим розвитком еколого-економічних систем» виділяє три форми економічного зростання: 

- стійке зростання, яке характеризується ринковим та збалансованим накопиченням 
активів, наявністю значних субвенцій та гарантій на захист природних ресурсів, розви-
тком освіти та системи охорони здоров’я; 

- нестійке зростання – характеризується зниженням темпів зростання, що переходить у 
процес стагнації, однак можуть бути сплески коротких періодів швидкого зростання;  

- спотворене зростання, яке досягається завдяки субсидуванню фізичного капіталу 
та погіршенню якості природних ресурсів [5, с. 22]. 

Найбільш поширеною класифікацією типів економічного зростання є його поділ за 
способами нарощування виробництва та якісного відновлення процесів розширеного 
відтворення (рис. 3). 

Ознаки економічного зростання

масштаб сфери 
виникнення

відтворювальний 
процес збільшення ВВП рушій: виробництво  

товару
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Рис. 3. Типи економічного зростання 

Джерело: сформовано авторкою з використанням [15, с. 228]. 

Екстенсивний тип економічного зростання передбачає нарощування виробництва 
товарів та послуг за рахунок збільшення чисельності робочої сили, інвестицій та інших 
ресурсів при незмінній продуктивності праці. Інтенсивний тип економічного зростання 
передбачає нарощування виробництва товарів та послуг за рахунок підвищення проду-
ктивності праці, покращення організації діяльності та зростання ефективності викорис-
тання ресурсів. Змішане зростання (всебічна інтенсифікація та екстенсифікація) – це 
якісне відновлення всього процесу розширеного відтворення. 

Також виділяють інші типи економічного зростання: 
- рівномірне зростання розвинених країн; 
- відсутність економічного зростання; 
- «економічне диво»; 
- «економічна трагедія» [10, с. 13]; 
- трансформаційний (фактори виробництва перетворюються у продукт); 
- трансакційний (інституційно-організовані зв’язки із соціальною функцією) [19, с. 67]. 
Узагальнюючи підходи різних концепцій економічного зростання, можна виділити 

значну кількість чинників із різним вагомим впливом у часовому просторі. Так, одні 
дослідники акцентують увагу на фундаментальних детермінантах, а інші – оцінюють 
зовнішні та внутрішні тощо.  

Чинники економічного зростання в науковій літературі мають різні трактування: 
- детермінанти економічної динаміки [24]; 
- елементи потенціалу зростання ВВП та інших макроекономічних показників; 
- елементи виробництва, які мають забезпечувати зростання ВВП; 
- умови приросту ВВП; 
- джерела економічного зростання; 
- реальні ресурси процесу виробництва; 
- процеси та явища, які визначають масштаб економічного зростання [28, с. 28-31]. 

Типи економічного зростання
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Д. Родрік у праці «У пошуках процвітання: аналітичні наративи економічного зрос-
тання» (2003) наводить один із варіантів узагальнюючої структури чинників впливу на 
економічне зростання. На його думку, чинники зростання можна поділити на безпосе-
редні та фундаментальні чинники: 

- безпосередні чинники (ті, що безпосередньо впливають на економічне зростання): 
зростання продуктивності праці, накопичення людського та фізичного капіталу; 

- фундаментальні чинники (ті, що мають вирішальний вплив на темп економічного 
зростання та є засадами соціально-економічного розвитку держави): ендогенні (зовні-
шня торгівля та інститути) та екзогенні (географія) [29, с. 1-19]. 

Так, науковці Інституту економіки та прогнозування НАН України запропонували 
структурно-логічну модель оцінювання економічного зростання, де виділили такі дете-
рмінанти: природноресурсний капітал, людський капітал, основний капітал, структурна 
політика, промислова політика, інвестиційна політика та входження у глобальні лан-
цюжки доданої вартості, інноваційно-технологічна політика, інституційне забезпечення 
розвитку малого й середнього бізнесу, регіональна політика [10, с. 370-379]. 

У класичному варіанті економічне зростання формується під впливом попиту та 
пропозиції. До чинників пропозиції економічного зростання належать природні ресур-
си, трудові ресурси, капітал та нові технології. Чинники попиту формують економічне 
зростання через механізм сукупного попиту, використання наявних ресурсів та струк-
тури сукупних видатків. Для збільшення сукупного попиту необхідно забезпечувати 
повну зайнятість для дедалі більшої кількості ресурсів. Власне, чинник попиту прояв-
ляється через макроекономічну сферу. Він повинен забезпечувати певний рівень спо-
живання, який має відповідати наявним ресурсам. Для реалізації цього є такі інструме-
нти, як відсоткова ставка, податки та збори, цінова політика.  

Чинники попиту і пропозиції перебуває в постійному взаємозв’язку і змінюються 
під впливом механізмів розподілу ресурсів. Наприклад, повільні темпи інноваційного 
розвитку та зменшення обсягів інвестування можуть спричинити безробіття. Найкраще 
такий взаємозв’язок, ілюструє крива виробничих можливостей, яка пояснює можливос-
ті одночасного виробництва двох продуктів з урахуванням обмеження ресурсної бази. 
Тому виділяють третій чинник економічного зростання – чинник розподілу, який хара-
ктеризує розподіл природних, фінансових та трудових ресурсів країни таким чином, 
щоб сприяти приросту товарів та послуг, підвищення їхньої якості та вдосконалення 
виробничих потужностей [8, c. 123]. 

В. Нордхаус та П. Самуельсон визначають чинниками економічного зростання капі-
тал, природні та людські ресурси [18, с. 125].  

Дослідження процесу еволюції чинників економічного зростання та систематизації 
підходів дозволяє використати певні класифікаційні ознаки їх виокремлення: сфера ви-
никнення, спосіб впливу, походження, тип економічного зростання, напрям впливу, 
сфери прояву, термін дії, періодичність виникнення, місце створення щодо регіону чи 
країни, рівень охоплення, рівень регулювання, ступінь мінливості в межах свого типу 
[8, с. 123-125]. 

В. Ф. Салійчук виділяє три групи дослідження економічного зростання: 
1) аналіз методологічних питань теорії економічного зростання, зокрема розгляд по-

няттєвого апарату; 
2) аналіз практики економічного зростання в попередні історично-часові періоди; 
3) аналіз практики економічного зростання та розширеного відтворення в різних 

країнах [17, с. 58]. 
Такий підхід дав можливість сформувати принципово різні напрями дослідження та 

класифікувати концепції економічного зростання (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Класифікація напрямів дослідження та концепцій економічного зростання  

за В. Ф. Салійчуком 
№ 
з/п 

Концепції економічного зростання 

НАПРЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ІНШИМИ МАКРОПРОЦЕСАМИ 

1 Тотожність економічного зростання та розширеного відтворення 
2 Тотожність економічного зростання та економічного розвитку 
3 Тотожність економічного зростання та економічної динаміки 
4 Тотожність економічного зростання та зростання виробництва 
5 Тотожність економічного зростання та економічного прогресу 
6 Тотожність економічного зростання та зростання ВВП на душу населення 

7 
Тотожність економічного зростання одночасно з розширеним відтворенням та економічною 
динамікою 

8 Економічне зростання як позитивна динаміка національного господарства 
НАПРЯМ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

9 Економічне зростання як сукупність процесів трансформації ресурсів виробництва (В. Д. Камаєв) 

10 
Економічне зростання як процес формування приросту фізичного обсягу ВВП у його оптималь-
ній натурально-речовій структурі 

11 Економічне зростання як розширене відтворення ВВП (Б. Мінц) 
Джерело: сформовано авторкою з використанням [17, с. 59]. 

Напрям індивідуалізації вважається більш конструктивним з погляду дослідження 
економічного зростання як явища. Саме прибічники такого процесу пояснюють специ-
фіку економічного зростання як особливого макропроцесу. Так, у 80-х роках XX ст. 
В. Д. Камаєв запропонував концептуальний підхід дослідження економічного зростан-
ня, як явища, що виникає на стадії створення суспільного продукту та виробництва ма-
теріальних благ. У такому випадку економічне зростання можна характеризувати як 
економічну категорію. Свою увагу В. Д. Камаєв [6] при вивченні економічного зрос-
тання звертав увагу на проблему його якості.  

Висновки і пропозиції. Формування концепції економічного зростання перебуває у 
взаємозв’язку з категоріями економічного розвитку та економічної політики. Розгляд 
еволюції теорій економічного зростання показав адаптацію різних підходів до іннова-
ційних змін в економіці. Огляд трактувань суті поняття «економічного зростання» та 
спроб уніфікації підходів різних концептуальних засад у науковій літературі, дозволив 
визначити економічне зростання як пріоритетну мету держави, яка проявляється у 
зростанні ВВП та інших альтернативних показників розвитку економічної систе-
ми, що забезпечує підвищення якості життя населення в процесі суспільного відт-
ворення. Розмежування економічної динаміки дає можливість виділити економічне 
зростання як її різновид з певними специфічними ознаками масштабу сфери вини-
кнення, відтворювального процесу, зростання ВВП та рушія виробництва товарів. 
Узагальнення підходів різних концепцій економічного зростання дозволив виділити 
значну кількість чинників з різним вагомим впливом в часовому просторі, яких можна 
згрупувати у групи чинників попиту, пропозиції та розподілу.  

Вважаємо за доцільне при дослідженні поняття «економічне зростання» використо-
вувати принципи єдності ознак; макроекономічного підходу (економіка країни, еконо-
міка регіону, економічний союз, світова економіка); обов’язковості виділення об’єктів 
економічної діяльності; збалансування кількісних та якісних ознак макропроцесів; ви-
значення основних внутрішніх та зовнішніх чинників впливу; визначення системи по-
казників для можливості порівняння різних регіонів чи країн; розмежування економіч-
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ної динаміки зростання, розвитку, прогресу, росту виробництва та суспільного відтво-
рення; врахування умов (економічних, соціальних, культурних, історичних); активізації 
інвестиційного потенціалу; «rent-seeking behavior»; цілісності, системності, ієрархічно-
сті та структурності. 
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КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Halyna Samiilenko 

CREATIVE ECONOMY: THEORETICAL FUNDAMENTALS  
AND FEATURES OF ITS FUNCTIONING IN THE CONDITIONS  

OF FORMATION OF THE NEW ECONOMY 
У статті висвітлені питання, що стосуються теоретичних засад формування та функціонування креативної 

економіки в умовах становлення нової (постіндустріальної) економіки. З’ясовано, що креативна економіка є елеме-
нтом нової економіки та формує її разом з інноваційною та знаннєвою економікою. Досліджено значення та сут-
ність складових терміна «креативна економіка» та вивчено погляди щодо трактування цієї дефініції закордонними 
та вітчизняними науковцями, на основі чого виокремлені підходи до сутності цього поняття та запропоновано 
його власне розуміння. Розглянуто креативну економіку як системне явище, наведено особливості його функціону-
вання з погляду системного підходу. Окреслені основні проблеми функціонування та розвитку креативного сектору 
економіки, запропоновано шляхи їх вирішення та представлено позитивні наслідки впливу креативної економіки. 

Ключові слова: креативна економіка; креативність; нова економіка; креативний процес; креативний сектор 
економіки; інновації; креативна діяльність. 

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 19. 
В статье освещены вопросы, касающиеся теоретических основ формирования и функционирования креатив-

ной экономики в условиях становления новой (постиндустриальной) экономики. Выяснено, что креативная эконо-
мика является элементом новой экономики и формирует ее вместе с инновационной экономикой и экономикой зна-
ний. Исследовано значение и сущность составляющих термина креативная экономика и изучены взгляды 
относительно трактовки этой дефиниции зарубежными и отечественными учеными, на основании чего выделены 
подходы к сущности этого понятия и предложено его собственное понимание. В статье рассмотрено креативную 
экономику как системное явление, приведены особенности его функционирования с точки зрения системного подхо-
да. Очерчены основные проблемы функционирования и развития креативного сектора экономики, предложены пути 
их решения и представлены положительные последствия воздействия креативной экономики. 

Ключевые слова: креативная экономика; креативность; новая экономика; креативный процесс; креативный 
сектор экономики; инновации; креативная деятельность. 

Рис.: 3. Табл.: 1. Библ.: 19. 
The article covers issues related to the theoretical foundations of the formation and functioning of the creative economy 

in the conditions of formation of a new (post-industrial) economy.. It has been found that the creative economy is an element 
of the new economy and shapes it together with the innovation and knowledge economy. The meaning and essence of the 
components of the term creative economy are studied and the views on the interpretation of the definition by foreign and 
domestic scientists are studied, on the basis of which the approaches to the essence of this concept are distinguished and its 
own understanding is offered. The article considers the creative economy as a systemic phenomenon, features of its function-
ing from the point of view of the system approach. The main problems of functioning and development of the creative sector 
of the economy are outlined, the ways of their solution are offered and the positive consequences of the influence of the crea-
tive economy are presented. 

Keywords: creative economy; creativity; new economy; creative process; creative sector of economy; innovations; 
creative activity. 

Fig.: 3. Table: 1. References: 19. 
JEL Classіfіcatіon: А10; О38 

Постановка проблеми. На сучасному етапі функціонування світова економічна сис-
тема характеризується трансформаційними процесами та становленням постіндустріаль-
ної (нової) економіки, що базується на знаннях, інноваціях, інтелектуальних та творчих 
ресурсах, інформаційних, комунікативних та комп’ютерних технологіях. Такий економі-
чний розвиток набув нових ознак та особливостей, які пов’язані зі зміною факторів виро-
бництва, управлінських методів та підходів, організації бізнес-процесів, характеру та 
зв’язків між суб’єктами господарювання тощо. На провідні позиції в сучасних умовах 

 Самійленко Г. М., 2020 
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виходять сфери послуг та інноваційна діяльність. Подібні зміни гармонійно пов’язуються 
з глобалізаційними тенденціями та їх успіх залежить від рівня знань, умінь, творчих на-
вичок та інтелектуального розвитку людського капіталу. За умов становлення нової еко-
номіки великого значення набуває креативний сектор економіки, який сприяє створенню 
нових якісних робочих місць, застосуванню новітніх технологій, створенню таких креа-
тивних товарів та послуг, які ідентифікують, виокремлюють та роблять привабливішими 
міста, регіони і навіть країни, а отже, загалом приводять до підвищення конкурентоспро-
можності, якості життя та соціально-економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом спостерігається активний 
інтерес щодо становлення та розвитку креативної економіки як з боку закордонних, так і 
вітчизняних науковців. Засновниками зазначеної концепції сьогодні вважають таких за-
кордонних дослідників, як Дж. Хокінс, Р. Флорида, Ч. Лендрі. Серед вітчизняних науко-
вців, які долучилися до вивчення питань, пов’язаних із формуванням та розвитком креа-
тивної економіки, треба виділити таких, як М. Бредіхін, І. Вахович, С. Давимука, 
А. Євсєєв, А. Пакуліна, Ю. Ушкаренко, Л. Федулова, В. Чорна, О. Чуль тощо. 

Такий феномен, як нова економіка: її сутність, особливості функціонування та роз-
витку досліджували такі закордонні та вітчизняні дослідники, як Ю. Бажал, В. Геєць, 
Л. Гронлунд, Е. Ловінс, Л. Ловінс, П. Пільцер, Р. Флемінг, А. Чухно та інші. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри значну кількість 
наукових робіт із цієї проблеми, не достатньо уваги приділено з’ясуванню місця та ролі 
креативної економіки на тлі глобалізаційних проявів та на сучасному етапі становлення 
нової економіки, а також не до кінця розкритими залишаються питання стосовно сис-
темного підходу щодо розуміння креативного сектору економіки та виявлення його 
особливостей.  

Мета статті. Мета статті полягає в дослідженні теоретичних основ формування та 
розвитку креативного сектору економіки в умовах становлення нової економіки, ви-
вченні його сутності та розуміння, а також у з’ясування особливостей функціонування 
креативної економіки з погляду системного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна світова економічна система характеризуєть-
ся трансформацією індустріальної (традиційної) економіки з її прив’язкою до матеріа-
льних ресурсів та домінуванням матеріального виробництва до постіндустріальної (но-
вої) економіки, базою якої є знання, уміння, наукові та технічні досягнення, розробка та 
впровадження новацій, розвиток інформаційних систем та технологій тощо. Нова еко-
номіка – це поняття, що з’явилося в 90-х роках ХХ століття з розвитком глобальної ме-
режі Інтернет, інформаційних систем та технологій і у широкому розуміння означає пе-
вний прогрес від змін та процесів, які відбуваються в сучасних новітніх умовах 
господарювання. Нова економіка – це логічний напрям розвитку як глобальних, націо-
нальних, так і регіональних економіко-господарських систем, який відповідає викликам 
сучасності. В основі нової економіки лежать знання, ідеї, інформація, інновації та тех-
нології, а центральну роль у ній відіграє людина, особистість з ідеєю, знаннями, талан-
том, креативністю тощо. Особливістю нової економіки слід вважати її неіндустріаль-
ний характер, центричноособистісне спрямування та такі фактори виробництва, як 
креативний та інтелектуальний потенціал, інтелектуальні ресурси [12]. 

На тлі функціонування нової економіки з’явилося поняття «креативна економіка», 
яке характеризує такий напрям розвитку, в центрі якого лежать не матеріальні, а інте-
лектуальні, творчі ресурси, людський потенціал та їх перетворення та реалізація через 
створення креативних, оригінальних та неповторних ідей, рішень, проєктів тощо для 
отримання нових товарів, продуктів, послуг, доходів, успіху, досягнення та підвищення 
конкурентоспроможності та набуття унікальності. 
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Також нова економіка тісно пов’язана з інноваціями, які є її стрижнем, базою, сутніс-
тю, провідною характеристикою, що дають поштовх для соціально-економічного розвит-
ку. Не можна не визнати важливість інновацій у сучасних умовах та їхню провідну роль 
та вплив на функціонування економіки. В економічній літературі сьогодні часто трапля-
ється окреме поняття «інноваційна економіка», під яким у загальному сенсі розуміють 
економіку, засновану на інноваціях, інформаційних технологіях, позитивному сприйнят-
тя та готовності до впровадження нових ідей, розробок, результатом чого є використання 
отриманої високотехнологічної продукції в усіх секторах та сферах людської діяльності, 
а також позитивному впливі на суспільний та економічний розвиток [1]. 

Однією з базових складових нової економіки є знання, продуктивне використання 
яких сприяє соціально-економічному зростанню та інноваційному розвитку. У постін-
дустріальних умовах знання виступають фактором сучасного розвитку та є суспільним 
благом, яке примножується при його використанні. У сучасних наукових джерелах тра-
пляється поняття «знаннєва економіка», яка визначається в загальному розумінні як 
економіка, що базується на знаннях [3]. 

Таким чином, креативна економіка, інноваційна економіка та знаннєва економіка є 
складовими нової економіки, які тісно перетинаються одна з одною та утворюють її ос-
нову (рис. 1). Загалом під новою економікою треба розуміти економіку, яка має постін-
дустріальний характер та відзначається переходом на нові методи ведення бізнесу, 
принципи управління та фактори виробництва із застосуванням інформаційних техно-
логій, інновацій, креативності, знань, умінь та навичок, що призводить до посилення 
ролі нематеріальних активів, креативного потенціалу, людського капіталу та інтелекту-
альних ресурсів в умовах таких провідних світових економічних тенденцій, як глобалі-
зація та інтеграція. 

 
Рис. 1. Основні складові нової економіки 

Джерело: розроблено авторкою на основі [2; 3; 12]. 

Отже, з огляду на вищевикладене зазначимо, що креативна економіка є складовою 
нової економіки, сектором швидкого розвитку в сучасних умовах, стратегічним напря-
мом та сферою діяльності, що забезпечує конкурентоспроможність підприємств (сере-
дніх та малих) на основі реалізації креативності та перетворення її результатів на функ-
ціонуючі бізнеси, які здатні провадити свою діяльність за рахунок власних талантів.  

При розгляді поняття та сутності креативної економіки, на нашу думку, слід вивчи-
ти значення складових, що утворюють цю дефініцію. Економіка – це багатозначний, 
багатоаспектний термін, який походить від грецького слова «ойкономія» і в перекладі 
означає: oikos – будинок, дім; nomos – вчення, закон або «ньому» – регулювати, органі-
зовувати. Термін пройшов довгий шлях свого становлення завдяки трансформації еко-
номічних формацій, зміні поглядів, підходів, концепцій, теорій тощо. 

 
Нова економіка 

Інноваційна  
економіка 

Креативна економіка 

 
Знаннєва  
економіка 
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У сучасному розумінні термін «економіка» – це господарська діяльність, її органі-
зація та управління. При більш детальному дослідженні можна виокремити такі основні 
значення цього терміна: 

- вид, сфера або сектор економічної діяльності певного району, регіону, країни, гру-
пи країн або світу; 

- сукупність відносин між економічними суб’єктами, які формуються при здійснен-
ні реальної господарської діяльності, сутність якої полягає у виробництві товарів, на-
данні послуг, їх реалізації, споживанні та розподілі; 

- сукупність загальних відносин, які формують наукову дисципліну, що вивчає за-
кони, закономірності та принципи господарської діяльності. 

Отже, економіка в загальному сенсі означає економічні відносини між об’єктами 
господарювання та їх формування та провадження на основі застосування законів, за-
кономірностей та принципів діяльності з урахуванням трансформацій як у світових, так 
і в регіонально-економічних системах. 

Зміни в сучасних економічних системах, у їх відносинах та зв’язках на тлі пермане-
нтної нестабільності зовнішнього середовища дедалі більше потребують вміння до них 
пристосовуватися, створювати та застосовувати щось кардинальне нове, використову-
ючи креативні підходи, рішення та технології. Термін креативність походить від латин-
ського слова creato – творчість, створення. Тому довгий час поняття креативності та 
творчості ототожнювалися як закордонними, так і вітчизняними вченими, проте остан-
нім часом з’явилися науковці, які не погоджуються з таким поглядом та пропонують 
розділити ці терміни [7, с. 126; 8; 15]. У загальному сенсі під креативністю слід розумі-
ти творчі здібності певної людини, яка має здатність до сприйняття та засвоєння нової 
інформації, створення новацій завдяки нетривіальному мисленню та нетрадиційному 
підходу для досягнення поставлених цілей та завдань і вирішення проблем. Таке розу-
міння креативності приводить до виникнення понять «креативна людина», «креативний 
індивід» чи «креативна особистість», під якими треба розуміти схильність до всього 
нового, здатність перетворювати отримані ресурси у процесі нестандартного мислення 
на основі досвіду, умінь, знань та інтелекту на оригінальні ідеї, рішення, підходи та 
інновації. Саме на цьому етапі починається креативна діяльність, поступово охоплюю-
чи всі ланки економічних відносин. Зародження креативного процесу відбувається на 
низовому рівні – у межах окремої особистості, для якої потреба в реалізації генерова-
них ідей та отриманні від них прибутків стає каталізатором поширення та передачі кре-
ативності на наступний рівень – підприємств, а потім на інші – вищі ланки, завершую-
чись найвищим рівнем – світовою економічною системою, в межах якої формуються 
креативний сектор, креативна економіка. 

Отже, креативний процес, на нашу думку, має декілька рівнів:  
- перший – це рівень особистості або окремої людини, яку можна розглядати як си-

стему особистісних якостей індивіда, яка дає можливість генерувати нетривіальні ідеї, 
уникати стандартних прийомів логіки та мислення, швидко та оригінально досягати по-
ставленої мети, оцінювати ситуацію, вирішувати проблеми та приймати рішення; 

- другий – це діяльність на рівні підприємств (мікрорівень): у межах цієї ланки під-
приємства займаються оформленням креативної ідеї чи рішення та його реалізацією, 
доведення до споживача з метою отримання прибутку або його примноження; 

- третій – це рівень, на якому функціонують різні форми об’єднання підприємств 
(корпоративні, інтегровані структури, кластери тощо), міста, регіони (мезорівень) – у 
його межах відбувається акумулювання креативного процесу та його результатів, що 
пов’язано зі створенням креативних хабів та просторів; 
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- четвертий – рівень держави (макрорівень) – на ньому відбувається формування та 
розвиток креативних індустрій та національного креативного сектору в межах економі-
чної системи певної держави; 

- п’ятий рівень – рівень світової економічної системи (мегарівень) – характеризу-
ється формуванням глобальної креативної економіки. 

Ефективне функціонування економіки, зокрема й креативної, залежить від успішної 
реалізації креативного процесу на всіх вищеперерахованих ланках. 

Креативна діяльність тісно взаємопов’язана з інноваційним процесом, а з погляду 
послідовності реалізації можна зазначити, що креативність як творчий процес виступає 
основою, необхідним елементом, передумовою для здійснення інноваційної діяльності.  

Креативність можна описати такими ознаками, основними з яких є такі: 
- швидкість – кількість інновацій та ідей, які виникають за певний період; 
- гнучкість – здатність до швидкого та адекватного реагування на зміни, що вплива-

ють на процес вирішення проблем та оперативного виявлення тих осіб, які зможуть їх 
оригінально здійснювати; готовність та можливість переключатися з однієї ідеї на іншу; 

- чутливість – схильність до незвичайних речей, інформації, деталей, невизначе-
ності тощо; 

- оригінальність – здатність виробляти нові ідеї, реакції, рішення, які мають відмін-
ності від стандартних; 

- критичність – уміння ставити під сумнів будь-яку інформацію, позицію тощо та 
здатність вчасно ставити питання;  

- ризикованість – здатність ризикувати в процесі створення, впровадження та вико-
ристання інновацій; 

- інтегрованість – здатність створювати нові комбінації шляхом поєднання вже ві-
домих складових, які виступатимуть у новій альтернативній якості; 

- результативність – наслідок прояву креативності, можливість оцінити залежність 
результативних показників діяльності суб’єктів господарювання від ступеня нестандар-
тності та незвичності ідей, проєктів, рішень тощо та успішності їх реалізації. 

Отже, на основі дослідження вищезазначених понять можна зробити такі висновки 
щодо креативної економіки: 

- по-перше, вона пов’язана з такими видами та секторами економічної діяльності, у 
яких великого значення набувають знання, креативний талант та критичне мислення як 
базис для новітніх ідей та рішень; 

- по-друге, полягає в набутті нових форм та масштабів, а також у формуванні соці-
ально-економічних зв’язків та відносин між суб’єктами господарювання, що приводить 
до створення нових товарів та послуг, нових робочих місць, генерування доходів та ро-
звитку міст, регіонів та цілих країн; 

- по-третє, полягає в реалізації практичної економічної діяльності на основі новіт-
ніх технологій, новацій, а також досягнень людського капіталу (творчих розробок, рі-
шень, ідей, реакцій тощо); 

- по-четверте, спирається у своєму функціонуванні та розвитку на постійне онов-
лення, розширення, примноження вмінь та навичок, на застосуванні інформаційно-
комунікаційних та комп’ютерних технологій, у зв’язку з чим потребує залучення висо-
кокваліфікованого персоналу. 

Поняття «креативної економіки» з’явилося наприкінці ХХ століття та почало актив-
но формуватися на початку ХХІ сторіччя. Генезис креативної економіки наступний: 

- 1998 рік – публікація доповіді «Проектування креативної індустрії» Міністерством 
культури, засобів інформації та спорту Великобританії, в якій містилося визначення креа-
тивної індустрії як такої, яка сприяє підвищенню рівня добробуту та збільшенню кількості 
робочих місць на основі застосування та розвитку креативності, знань та вмінь [17]; 
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- 2000 рік – поява дефініції креативна економіка в журналі «Business Week» у статті 
«The 21-st century corporation: The Creative Economy», в якій було зазначено, що в 
ХХІ столітті, великим компаніям та корпораціям для своєї адаптації до умов нової еко-
номіки, необхідно враховувати, що основним фактором її виробництва є інтелектуаль-
ний капітал; 

- 2001 рік – вихід книги Дж. Хоккінса «Креативна економіка», в якій автор ствер-
джує про появу нової економіки, яка, змінюючи відносини між підприємництвом та 
творчістю та поєднуючи їх, буде досягати унікальності та ефективності [13]. 

При цьому експерти Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку під креатив-
ною економікою розуміють креативну власність із потенціалом для зростання та розви-
тку економіки. А в доповіді ЮНЕСКО креативна економіка визначається як один із 
найбільш швидко зростаючих секторів світового господарства, не лише з погляду 
отримання доходу, а і створення нових робочих місць і збільшення обсягу експортних 
надходжень [16]. 

Проте слід зауважити, що наведеним вище етапам становлення та розвитку креатив-
ної економіки передували події, які змогли відбутися тільки завдяки застосуванню креа-
тивності, створенню нових ідей та рішень, реалізація яких докорінно змінила світовий 
економічний та соціальний устрій. Серед основних подій треба зазначити такі [19]:  

- розробка та створення комп’ютерів, поява яких ознаменувала зародження інфор-
маційної ери; 

- поява Інтернету, що призвело до можливості швидко отримувати потрібну інфор-
мацію, об’єднувати людей та різні соціальні групи, зробити світ єдиним цілим та запо-
чаткувало перехід до глобальної епохи; 

- винайдення, запровадження та активне подальше застосування соціальних мереж, що 
сприяло швидкому спілкуванню та привело до входження людства до комутаційної ери; 

- застосування Інтернету та соціальних мереж для комерційних цілей, просування 
за їх допомогою товарів, послуг і навіть власної особистості; зародження та розвиток 
електронної комерції та початок диджитал ери.  

Усе вищезазначене є результатом застосування та реалізації нових ідей, рішень, 
проєктів, креативної діяльності, що привело до необхідності ґрунтовного дослідження 
теоретичних та практичних аспектів функціонування креативної економіки. 

У подальшому вивченням феномену креативної економіки зацікавилися як закор-
донні, так і вітчизняні вчені, які почали вивчати та представляти свої погляди щодо йо-
го розуміння. Отже, поняття креативної економіки сьогодні є відносно новим, проте 
вже можна виділити певні сформульовані його визначення з різних позицій та поглядів, 
що наведено в таблиці. 

Таблиця 
Погляди до розуміння дефініції «креативна економіка» 

Автор Визначення Джерело 
1 2 3 

Клоудова Й. це економіка, яка заснована на високій концентрації креативної робочої 
сили, яка є двигуном інновацій і розробником нових підходів у галузях 
науки і досліджень, підприємництва, мистецтва та культури  

[6] 

Федулова Л. Креативна економіка ґрунтується на умовах і факторах генерування інте-
лектуально-прагматичного знання, проривних творчих ідей і винаходів, 
на засобах їх ефективної трансформації у високоприбуткові продукти, а 
також на талантах, які створюють унікальні ідеї, культурні й матеріальні 
цінності 

[2] 

Флоріда Р. Професійна діяльність у галузі креативної індустрії [18] 
Чорна В. М., 
Бредіхін М. В. 

Новий напрям досліджень і практичної діяльності орієнтований на арти-
кульоване з’єднання творчих інновацій і економічної активності суб’єктів 

[14] 
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Закінчення табл.  
1 2 3 

Пакуліна А. А., 
Євсеев А. С. 

Концепція, яка ґрунтується на взаємодії між творчістю людини, ідеями, 
інтелектуальною власністю, знаннями і технологіями 

[9] 

Каменских М. А. Концепція, що розвивається та основою якої є креативні активи, за раху-
нок яких здійснюється ріст і розвиток економіки 

[5] 

Хокінс Дж. Система специфічних соціально-економічних відносин між економікою і 
творчим підходом до її розвитку та удосконалення, що призводить до 
становлення нового креативного сектору постіндустріальної економіки, 
в основі якого лежить інтенсивне використання творчих та інтелектуаль-
них ресурсів 

[13] 

Степанов А. А., 
Савина М. В. 

Сукупність специфічних соціально-економічних відносин щодо виробни-
цтва розподілу і споживання, що засновані на нестандартних, нетрадицій-
них, некопійованих ідеях, концепціях, заходах, що забезпечують ефекти-
вне вирішення соціально-економічних проблем на основі нових знань та 
принципово якісно нових рішень 

[17] 

Дубина І. Н. Сектор національної та світової економіки, в якому виробляються, розпо-
діляються та споживаються продукти та послуги, пов’язані з творчою дія-
льністю (продукуванням і розробкою нових та потенційно значущих ідей) 

[4] 

Головін С. Ю. Сектор економіки, заснований на різних видах інтелектуальної праці [10] 
Ушкаренко Ю. В.,  
Чмут А. В., 
Синякова К. М. 

Концепція постіндустріальної економіки, механізмом функціонування якої 
є система специфічних соціально-економічних відносин щодо виробництва 
розподілу та споживання благ, що базуються на використанні у ролі факто-
рів виробництва інтелектуального капіталу, креативного потенціалу та та-
ланту породжувати нові оригінальні ідеї, у результаті чого створюється 
інноваційний продукт (товар або послуга, наділені економічною цінністю), 
або приймаються якісно нові рішення з метою забезпечення потреб 

[12] 

На основі наведених у таблиці визначень поняття «креативна економіка» можна 
зробити такі висновки:  

- по-перше, поняття «креативна економіка» порівняно нове та молоде, сформоване 
нещодавно та перебуває на стадії становлення;  

- по-друге, існує досить велика кількість визначень поняття «креативна економіка», 
що не спрощує, а навпаки ускладнює розуміння зазначеного терміна;  

- по-третє, такий стан речей говорить про складність, багатогранність та багатоас-
пектність терміна «креативна економіка»,  

- по-четверте, на основі вивченого різноманіття трактувань вищезазначеного термі-
на можна виділити такі підходи до його розуміння (рис. 2). 

 
Рис. 2. Підходи до розуміння дефініції «креативна економіка» 

Джерело: розроблено авторкою на основі [2-6; 10-14; 18]. 

Отже, на нашу думку, креативну економіку можна визначити як складову нової 
(постіндустріальної) економіки, в основі якої є концепція, що ґрунтується на сукупності 
специфічних відносин між економічними суб’єктами щодо виробництва, реалізації, 
споживання та розподілу; функціонування якої потребує творчих ресурсів, знань, ін-
формації для створення нових ідей та цінностей, інновацій, креативної та економічної 
продукції, що приведе до позитивних економічно-соціальних зрушень. 
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Великого значення за цього напряму дослідження набуває розуміння креативної еко-
номіки як певного системного явища для з’ясування його принципів та особливостей фу-
нкціонування і розвитку. Застосування системного підходу до вивчення креативної еко-
номіки дає змогу дійти висновку, що вона являє собою складну систему, яка спрямована 
на реалізацію таких цілей, як підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу; 
підвищення якості продукції та послуг; забезпечення зайнятості населення та підвищення 
її якості; збільшення доходів до місцевих бюджетів; зменшення рівня відтоку таланови-
тих та креативних людей певної території; активізація туристичної діяльності. 

Креативна економіка як системний об’єкт характеризується такими властивостями, 
як динамічність, гнучкість, адаптивність, відкритість. Розглядаючи креативну економі-
ку з позиції теорії систем, необхідно зазначити, що на неї впливає зовнішнє середови-
ще, під дією якого вона може з часом змінюватися. Його ґрунтовне вивчення дало змо-
гу виокремити такі фактори формування, зростання та розвитку креативної економіки: 
людський та інтелектуальний потенціал; попит; рівень доходів споживачів; рівень осві-
ти й компетентності; здатність створювати інфраструктури, які необхідні для повно-
цінної реалізації знань; творча діяльність усіх суб’єктів ринку; інновації та інвестиції; 
технологічна, організаційна та інституційна модернізація; наявність відповідних нави-
чок; рівень розвитку громадського сектору; відношення громадських і державних ін-
ституцій; наявність великих комерційних структур; наявність закладів вищої освіти. 

Креативна економіка як системне явище виконує ряд функцій, а її функціонування 
ґрунтується на певних принципах (рис. 3). 

Зважаючи на вищезазначене, слід виділити такі особливості креативної економіки 
як системного явища: 

- провідне місце новацій у діяльності та сферах, що формують креативу економіку; 
- характерний інноваційний розвиток; 
- постійна необхідність в отриманні нових знань, створенні ідей; 
- суттєвий розвиток інформаційних та комп’ютерних технологій; 
- високий відсоток невизначеності у функціонуванні та висока залежність від впливу 

зовнішнього середовища; 
- зміна характеру знань (глобальний та перманентний), постійна потреба в їх пер-

манентному продукуванні; 
- перехід та застосування нових методів ведення бізнес-процесів та принципів уп-

равління. 
На основі проведених досліджень можна сформулювати основні проблеми станов-

лення та розвитку креативної економіки: недосконалість нормативно-правового забез-
печення; недостатність, а подекуди відсутність фінансових ресурсів у регіонах та міс-
тах; відсутність зацікавленості у здійсненні інновацій в окремі складові креативної 
економіки – на кшталт культура, спорт, освіта; низький рівень інформованості предста-
вників бізнесу, влади тощо відносно перспектив та переваг креативної економіки; від-
сутність розроблених національних та регіональних програм розвитку креативної еко-
номіки; низький відсоток бюджетного фінансування розвитку креативної економіки та 
її складових; відсутність застосування регіонального маркетингу щодо формування та 
розвитку креативної економіки. 

Вищезазначені проблеми потребують вирішення, а отже, для успішного функціонуван-
ня та розвитку креативної економіки необхідна реалізація таких кроків: підняття рівня взає-
модії та довіри між економічними суб’єктами, органами влади та населенням; пришвид-
шення розповсюдження інформаційних потоків між учасниками креативних видів 
діяльності; забезпечення належних умов для розвитку особистості; виявлення та формуван-
ня наявного креативного потенціалу в регіонах та містах та надання допомоги в його реалі-
зації; підтримка здатності та вміння як окремих осіб, так і суб’єктів господарювання гене-
рувати нові ідеї, реалізовувати нестандартні проєкти та приймати нетривіальні рішення. 
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Рис. 3. Креативна економіка як системне явище 

Джерело: розроблено авторкою на основі [1; 2; 7-9; 12-15].  

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК 
менеджмент: креативний, інноваційний, інвестиційний, виробничий, соціальний 

 

Принципи створення креативного середовища: 
- універсальність креативності; 
- свобода дії; 
- формування ринків і зв’язків для успішної реалізації ідеї 

Креативна економіка (КЕ) 
Уява, творчі 
ресурси,  
талант,  
знання,  
інформація 

Інновації, нові 
ідеї та цінності, 
економічний 
капітал, еконо-
мічні продукти, 
інтелектуальна 
власність 

- ідентифікація та брендування міст, регіонів, країн, що сприяє підвищенню їхньої привабливості; 
- створення нових робочих місць та підвищення їхньої якості; 
- використання новітніх технологій; 
- ефективне використання ресурсів, у тому числі природних; 
- розвиток та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання 

Зовнішнє середовище 

Принципи КЕ: 
- панування інтелектуальних факторів виробництва та продуктів над 
матеріальними; 
- домінування в усіх учасників КЕ таких видів активів, як інтелекту-
альні та креативні ресурси;  
- залежність рівня прибутку від корисності економічних продуктів; 
- здійснення виробничих процесів будь-яких економічних продуктів 
на основі свободи, ефективності та цілеспрямованості обміну твор-
чих ресурсів між суб’єктами господарювання; 
- відведення основної ролі людини при розробці системи управління 

Функції КЕ: 
- підвищення добробуту 
суспільства;  
- стимулювання самопова-
ги окремих людей;  
- сприяє поліпшенню яко-
сті життя загалом 
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Отже, подолання проблем у креативній сфері та реалізація запропонованих заходів 
щодо їх вирішення призведуть, на нашу думку, до таких позитивних результатів: роз-
виток малого бізнесу креативного сектору; підвищення рівня інвестиційної та економі-
чної привабливості території, на якій функціонують сектори та види креативної еконо-
міки; підвищення якості життя та кваліфікації населення, його культурного й 
освітнього рівня; підвищення конкурентоспроможності економічних суб’єктів сектору 
креативної економіки; ефективне використання природноресурсного потенціалу.  

Висновки і пропозиції. У статті з’ясовано роль та місце креативного сектору еко-
номіки за сучасних умов соціально-економічного розвитку. Виявлено, що креативна 
економіка є однією з базових складових нової економіки, яка в сучасних умовах пере-
буває на стадії становлення та сутність якої полягає в застосуванні останніх досягнень, 
розробок, інновацій, технологій, креативності у своєму функціонуванні, яке супрово-
джується зміною підходів та принципів до організації та управління бізнес-процесами, 
сприяє зміцненню та зайнятті ключових позицій нематеріальних факторів виробництва. 

Ґрунтовно вивчено поняття «економіка» та «креативність», з яких утворюється де-
фініція «креативна економіка», розглянуто їх значення та зміст у сучасних умовах, а 
також різноманітні погляди закордонних та вітчизняних науковців щодо зазначеної ка-
тегорії. Проведені дослідження дозволили зробити висновок про існування декількох 
підходів щодо розуміння цього терміна, а також навести трактування креативної еко-
номіки як базового елементу нової економіки, в основі якого є концепція, яка характе-
ризується системою специфічних відносин між суб’єктами господарювання, що пере-
творює знання, уміння, інформаційні, креативні ресурси тощо в інновації, нові ідеї, 
проєкти, рішення, економічні та креативні продукти тощо для економічного зростання. 
Також розглянуто креативну економіку як системне явище, вивчено його зовнішнє се-
редовище, наведено принципи та функції, зворотний зв’язок, вхідні та вихідні парамет-
ри, а також описані особливості його функціонування. 
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У статті використано факторний підхід у процесі дослідження інвестиційної привабливості, здійснено її ана-

ліз на основі побудови економіко-математичних моделей. Виокремлено та проаналізовано групу індикаторів еконо-
мічних, ресурсних, інноваційних, соціальних факторів, що визначають детермінанти інвестиційної привабливості. 
Виділено групу економічних факторів та конкретизовано індикатори, що визначають економічну політику країни 
щодо інвестиційної привабливості. Оцінено перспективи зміни та запропоновано заходи щодо підвищення інвести-
ційної привабливості України за визначеними індикаторами. Обґрунтовано необхідність використання організацій-
них, податкових, фінансових інструментів державного регулювання інвестиційної привабливості. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість; детермінанти інвестиційної привабливості; індикатори інвести-
ційної привабливості; стратегічні напрями формування інвестиційної привабливості. 

Табл.: 4. Бібл.: 14. 
В статье использованы факторный подход при исследовании инвестиционной привлекательности, осуществ-

лена ее анализ на основе построения экономико-математических моделей. Выделены и проанализирована группа 
экономических, ресурсных, инновационных, социальных индикаторов, определяющих детерминанты инвестицион-
ной привлекательности. Выделена группа экономических факторов и конкретизированы индикаторы, определяю-
щие экономическую политику страны по инвестиционной привлекательности. Оценены перспективы изменения и 
предложены меры по повышению инвестиционной привлекательности Украины по определенным индикаторам. 
Обоснована необходимость использования организационных, налоговых, финансовых инструментов государствен-
ного регулирования инвестиционной привлекательности.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; детерминанты инвестиционной привлекательности; 
индикаторы инвестиционной привлекательности; стратегические направления формирования инвестиционной 
привлекательности. 

Табл.: 4. Библ.: 14. 
Within the article, the factor approach by the research of investment attractiveness is used, its analysis based on con-

structing economic-mathematical models are carried out. The group of indicators of economic, resource, innovation, social 
factors, which determine the determinants of investment attractiveness, is distinguished and analyzed. A group of economic 
factors is defined and the indicators, that determine the economic policy of Ukraine concerning investment attractiveness, 
are concretized. Prospects for changes are estimated and measures are proposed to increase investment attractiveness of 
Ukraine by the outlined indicators. The necessity of using organizational, tax, financial tools of state regulation for invest-
ment attractiveness is substantiated.  

Keywords: investment attractiveness; determinants of investment attractiveness; indicators of investment attractiveness; 
strategic directions of formation of investment attractiveness. 

Table: 4. References: 14. 
JEL Classіfіcatіon: J22 

Постановка проблеми. Серед завдань, від вирішення яких залежить економічний 
розвиток України, ключове місце посідає підвищення рівня інвестиційної привабливос-
ті як умови модернізації національної економіки. Інвестиційна привабливість націона-
льної економіки є складним процесом, який визначається насамперед макроекономіч-
ними умовами бізнес-середовища. Тому важливо визначити, які саме фактори 
обумовлюють вибір потенційним інвестором країни, регіону, галузі чи безпосереднього 
об’єкта інвестування. Визначення факторів інвестиційної привабливості України дасть 
змогу визначитись із напрямом концентрації зусиль на конкретних формах, методах 
стимулювання макроекономічних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовний аналіз факторів формування 
інвестиційної привабливості зробили: М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко (виділили 
фактори, що впливають на інвестиційний потенціал, інвестиційного ризику, інвести-

 Конакова К. М., 2020 
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ційної активності) [1]; І. С. Іванов (поєднав класифікацію факторів за змістом та рівнем 
впливу) [8]; В. М. Хобта і А. В. Мєшков (виділили політико-правові, політичні, еконо-
мічні фактори) [13]; О. Носова (обґрунтувала залежність інвестиційної привабливості 
від економічних, правових, інституціональних факторів) [11]; А. П. Дука (визначає до-
хідність підприємств; зниження складових собівартості продукції як чинники інвести-
ційної привабливості [4, с. 213]; А. П. Іванов, І. В. Сахарова (обґрунтували дієвість 
прямого державного регулювання інвестиційних процесів) [7]; В. І. Гунько (виділила 
інституціональні, економічні, соціальні фактори) [3]; М. Горна, Я. Іщук, Т. Халілова 
(використовують SWOT-аналіз) [2]; О. І. Щукін, Н. О. Целіна, Я. М. Дерев’янко (виді-
лили три рівні інвестиційної привабливості) тощо [14]; С. В. Захарін (виділив фінансові 
важелі активізації інвестиційної діяльності) [5; 6]; І. І. Кичко (обґрунтувала необхід-
ність посилення активізації соціального фактору в процесі проведення інвестиційної 
політики держави) [9; 10]. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребує дослідження 
групування факторів (індикаторів) інвестиційної привабливості з використанням сис-
темного підходу, загальнонаукових (узагальнення, абстрагування, порівняльний аналіз) 
та спеціальних (статистичні, економетричне моделювання) методів. 

Метою статті є визначення факторів та індикаторів інвестиційної привабливості 
національної економіки як необхідної передумови економічного розвитку України.  

Виклад основного матеріалу. Формування інвестиційної привабливості, інвестиційної 
безпеки національної економіки залишається завданням стратегічної важливості, від реалі-
зації якого залежать можливості модернізації на цій основі національної економіки [12]. 
Визначення детермінант інвестиційної привабливості потребує комплексного підходу з 
врахуванням основних макроекономічних характеристик розвитку країни. Класифікувати 
фактори інвестиційної привабливості доцільно з урахуванням певних положень.  

По-перше, за потенційно можливим впливом фактори можуть мати як негативний, 
так і позитивний вплив на інвестиційну привабливість. Головне завдання при цьому – 
негативним факторам запобігти (усунути), а позитивні – посилити. Серед позитивних 
факторів варто виділити такі, як вдале географічне розташування України на перетині 
торговельних потоків між Азією, Близьким Сходом та Західною Європою, сприятливі 
кліматичні умови для ведення сільського господарства. До негативних факторів нале-
жать: політична криза; нестабільність нормативно-правової бази, тиск на бізнес з боку 
влади, що зумовлює труднощі ведення бізнесу; високий рівень інфляції та нестабільний 
курс національної валюти. 

По-друге, за терміном впливу доцільно виділити фактори короткострокової, серед-
ньострокової та довгострокової дії. 

По-третє, за рівнем впливу виділяють чинники, що впливають на різних рівнях 
(держава, область, район, місто, підприємство тощо). 

По-четверте, за змістом при врахуванні сфери впливу на ІП, можна поділити на ма-
кроекономічні, ресурсні, інноваційні та соціальні фактори. 

Що стосується класифікації факторів за тривалістю впливу, то піддаються впливу в 
довгостроковому періоді інноваційні, соціальні фактори, у середньостроковому періоді 
– економічний фактор, у короткостроковому – законодавчий. За передбачуваністю роз-
різняють фактори, які можна передбачити, та непередбачувані. Можливий поділ факто-
рів за напрямом впливу – внутрішні та зовнішні. Зовнішні фактори відображають вимо-
ги інвесторів до умов, в яких перебуває об’єкт інвестування (умови макро- та 
мезорівнів, територіального, ресурсного, політичного характеру). У процесі аналізу 
внутрішніх факторів переважають складові мікрорівня (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Класифікація факторів інвестиційної привабливості 

Ознака класифікації 
Фактор 

Вид / тип Характеристика 
За передбачуваністю Передбачувані Передбачає можливість прогнозу 

Непередбачувані Не передбачає можливості прогнозу 
За тривалістю впливу  Довгострокові Інноваційні, соціальні фактори 

Середньострокові Економічні чинники 
Короткострокові Зміна законодавства 

Ієрархічний рівень Макро Характерні для макрорівня 
Мезо Проявляються на мезорівні 
Мікро Характерні для суб’єкта господарювання 

За характером прояву Економічні 

Мають відповідний характер прояву 
Ресурсні 
Інноваційні 
Соціальні 

За напрямом впливу  Внутрішні Прибутковість, дохідність інвестицій у конкретний об’єкт  
Зовнішні Вимоги інвесторів до умов, в яких функціонує об’єкт ін-

вестування 
За результатами впливу Стимулюючі При зростанні певних індикаторів рівень інвестиційної 

привабливості зростає 
Дестимулюючі При зростанні певних індикаторів рівень інвестиційної 

привабливості знижується 
За спектром впливу Вибіркової дії Впливають на деякі аспекти інвестиційної діяльності 

Загальної дії Впливають на всі аспекти інвестиційної діяльності 
За рівнем керованості Керовані Підлягають регулюванню 

Некеровані Не підлягають регулюванню 
Джерело: розроблено авторкою. 

Систематизація факторів інвестиційної привабливості потребує комплексного під-
ходу з урахуванням основних макроекономічних характеристик розвитку країни. Зупи-
нимось на класифікації факторів за характером прояву інвестиційної привабливості, а 
саме на макроекономічних, ресурсних, інноваційних, соціальних (табл. 2). По кожному 
фактору виділимо індикатори, вплив на які змінить у перспективі інвестиційну приваб-
ливість. У деяких випадках зазначений вплив має взаємно обернений характер, напри-
клад, при використанні інструментів державного впливу на валовий регіональний про-
дукт, обсяг реалізованої продукції, обсяг роздрібного товарообороту, як індикатори 
економічного фактору, змінюється інвестиційна привабливість. Також при підвищенні 
інвестиційної привабливості змінюються валовий регіональний продукт; обсяг реалізо-
ваної продукції; обсяг роздрібного товарообороту.  

З метою більш детального дослідження інвестиційної привабливості виділимо ключові 
фактори впливу та їхні індикатори. Аналіз індикаторів дасть змогу оцінити міру критично-
сті їхнього впливу, систематизувати інструменти державного впливу на них (табл. 2).  

Таблиця 2 
Індикатори інвестиційної привабливості 

Індикатори Розрахункова формула Вплив індикатора 
1 2 3 

Макроекономічний фактор 
Індекс валового регіонального продукту ІВРП =  Довгостроковий,  

стимулятор 
Індекс обсягу реалізованої промислової продукції ІОр.п.п. =  Довгостроковий,  

стимулятор 

0

1

ВРП

ВРП

1

0

. . .

. . .

Ор п п

Ор п п



№ 2(22), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

46 

Закінчення табл. 2 
1 2 3 

Індекс продукції сільського господарства ІО.п.с.г. =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс обсягу реалізованих послуг  
у розрахунку на одну особу 

ОП = ; ІОП =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс роздрібного товарообороту на душу 
населення 

ІРТ =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс кількості малих підприємств ІКм.п. =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс зносу основних засобів, % РЗоз = ( / Воз.п.)100 % Довгостроковий, дес-
тимулятор 

Ресурсний фактор 
Індекс вартості земельних ділянок, млн грн ІЗД =  Довгостроковий, 

стимулятор 
Індекс вартості інвестиційної нерухомості, 
млн грн 

ІІН =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс вартості довгострокових біологічних 
активів, тис. грн 

ІДБА =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Інноваційний фактор 
Індекс обсягу реалізованої інноваційної 
продукції 

ІОін.п. =  
Довгостроковий, 

стимулятор 

Індекс кількості підприємств, що займалися 
інноваціями 

ІКп.і. =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс інституційного потенціалу: кількість 
бізнес-центрів; бізнес-інкубаторів; технопа-
рків тощо 

Іінс.п.=  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс вартості введених у дію основних 
засобів на душу населення, грн 

ІВв.о.з. =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Соціальний фактор 
Індекс кількості постійного населення,  
тис. осіб 

ІКп.н. =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс середньої очікуваної тривалості  
життя при народженні, років 

ІСОт.ж.н. =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс природного приросту (скорочення) ІПП =  Довгостроковий, дес-
тимулятор 

Індекс міграційного приросту  ІМП =  Довгостроковий, дес-
тимулятор 

Індекс рівня економічної активності  
населення, % 

Ре.а. = ; ІРе.а. =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс рівня безробіття (МОП), % ІРБ =  Довгостроковий, дес-
тимулятор 

Індекс забезпеченості медперсоналом на 
10 000 осіб 

ІЗм. =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс кількості докторантів  
ІКД =  

Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс кількості ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації ІКВНЗ =  Довгостроковий, 
стимулятор 

Індекс доходів населення, млн грн ІДН =  Короткостроковий, 
стимулятор 

Індекс витрат та заощаджень, грн 
ІВЗ =  

Короткостроковий, 
стимулятор 

Джерело: розроблено авторкою. 
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Усі індикатори виступають як стимулятори чи дестимулятори інвестиційної при-
вабливості в короткостроковому чи довгостроковому періоді. Серед довгострокових 
стимуляторів варто виділити такі індикатори, як валовий регіональний продукт, обся-
ги продукції, що реалізовується, кількість малих підприємств, кількість постійного 
населення тощо. Рівень зносу основних засобів, рівень безробіття – це довгострокові 
дестимулятори. 

Для економетричного моделювання інвестиційної привабливості були за кожним 
фактором виділені факторні ознаки. Результуючою ознакою обрані прямі іноземні інве-
стиції. У результаті економетричного моделювання були побудовані факторні моделі за 
макроекономічним, ресурсним, інноваційним та соціальним фактором (табл. 3). 

Таблиця 3 
Факторні моделі інвестиційної привабливості 

Назва фактору Факторна модель Позначення 
Макроекономічний  1

2 4

5 6

( ) 3, 264 0,79 ( )

0,522 ( ) 0,713 ( )

0,171 ( ) 2,657 ( )

tri Y i еф

i еф i еф

i еф i еф

  

  

 

 

і(Y) – обсяг прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку України, млн дол. США; 
і(еф)1 – валовий регіональний продукт, млн грн; 
і(еф)2 – обсяг реалізованої промислової продукції, 
млн грн; 
і(еф)4 – обсяг роздрібного товарообороту на душу 
населення, грн; 
і(еф)5 – кількість малих підприємств регіону, од.; 
і(еф)6 – рівень зносу основних засобів, %; 

Ресурсний 2

3

( ) 0,129 0,544 ( )

0,597 ( )
tri Y i рф

i рф

   


 

і(рф)2 – вартість земельних ділянок; 
і(рф)3 – вартість інвестиційної нерухомості; 

Інноваційний 1

2 6

7 8

( ) 8, 48 0,79 ( )

2,153 ( ) 2,133 ( )

5,171 ( ) 2,959 ( )

tri Y i іф

i іф i іф

i іф i еф

  

  

 

 

і(іф)1 – обсяг реалізованої інноваційної продукції; 
і(іф)2 – кількість підприємств, що займаються 
інвестиціями; 
і(іф)6 – кількість лізингових центрів; 
і(іф)7 – кількість фондів підтримки підприємництва; 
і(іф)8 – кількість стартапних шкіл; 

Соціальний 
1

4 5

6 7

8 10

( ) 0,427 0,19 ( )

0,09 ( ) 1,35 ( )

0,66 ( ) 0,17 ( )

0,16 ( ) 0,86 ( )

tri Y i сф

i сф i сф

i сф i сф

i сф i сф

   

  

  

 

 

і(сф)1 – кількість постійного населення; 
і(сф)4 – міграційний приріст; 
і(сф)5 – чисельність економічно активного насе-
лення; 
і(сф)6 – рівень безробіття; 
і(сф)8 – кількість докторантів та аспірантів; 
і(сф)10 – доходи населення. 

Джерело: розроблено авторкою. 

За результатами економетричного моделювання впливу на інвестиційну привабли-
вість економічного, ресурсного, інноваційного, соціального факторів, маємо констату-
вати, що обсяг іноземних інвестицій найбільш еластичний до змін таких індикаторів: 
валовий регіональний продукт; обсяг реалізованої продукції; обсяг роздрібного товаро-
обороту (за економічним фактором); вартість земельної ділянки; вартість інвестиційної 
нерухомості (за ресурсним фактором); кількість підприємств, що займаються інноваці-
ями (за інноваційним фактором:); чисельність економічно активного населення; доходи 
населення (за соціальним фактором). Оцінка впливу факторів у динаміці показала, що у 
2013-2014 роках рівень іноземних інвестицій був найвищий. З кінця 2014 року поча-
лось їх зменшення, тобто зменшилась інвестиційна привабливість національної еконо-
міки для закордонних інвесторів. 

Для збільшення рівня іноземних інвестицій та інвестиційної привабливості загалом 
доцільно інструментів державного регулювання використовувати більш інтенсивно, 
особливо такі, як організаційні та податкові (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Інструменти впливу на індикатори факторів інвестиційної привабливості 

Індикатор факторів ІП 
Інструменти 

організаційні податкові фінансові 
Макроекономічний фактор 

Валовий регіональний продукт х х х 
Обсяг роздрібного товарообороту на душу населення х х х 
Обсяг реалізованої промислової продукції х х х 

Ресурсний 
Вартість земельних ділянок  х х 
Вартість інвестиційної нерухомості  х х 

Інноваційний 
Кількість підприємств, що займаються інвестиціями х х х 

Соціальний 
Чисельність економічно активного населення  х х х  
Доходи населення  х х х 

Джерело: розроблено авторкою. 

До організаційних інструментів належить: формування сталих зв’язків, інформацій-
на допомога; консультування з питань інвестування.  

Податкові інструменти передбачать: розробку пропозицій щодо податкових префе-
ренцій та пільг на капітал; розробка пропозицій щодо податкових преференцій та пільг 
для інвесторів, оптимальних податкових ставок, податкових канікул, пільг тощо. Для 
активізації інвестиційної діяльності важливо, щоб система оподаткування передбачала 
інвестиційну спрямованість, яка переважно забезпечується застосуванням відповідних 
інструментів, форм і методів. 

Для підвищення рівня позитивного впливу індикаторів економічного, ресурсного, 
інноваційного, соціального факторів на інвестиційну привабливість доцільно викорис-
товувати інструменти державного впливу комплексно. 

Висновки і пропозиції. Для збільшення інвестиційної привабливості передусім не-
обхідно вирішити суперечності при використанні форм державного регулювання; за-
безпечити зрозумілість та стабільність умов інвестування; здійснювати інформаційну 
підтримку інвесторів; налагодити контрольні функції за процесом інвестування, досто-
вірністю інформації, системою ціноутворення тощо. 

Запропонований перелік факторів та індикаторів інвестиційної привабливості дасть 
змогу конкретизувати й оптимізувати форми та методи державного впливу на потен-
ційні можливості підвищення рівня інвестиційної привабливості, залучати інвестиційні 
ресурси в національну економіку з метою її зростання.  
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ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
INFLUENCE ON THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT  

UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Акименко Олена 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

Акименко Елена  

ОЦЕНИВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РАЗВИТИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

The article proves that the effective economic development of Ukraine is facilitated by foreign economic relations, which 
are a determining factor in the development and modernization of the economy, an important step towards solving many social 
problems and a driver of scientific and technological development. It is proved that the revival of foreign economic activity will 
promote the country's integration into the international economic space and will determine it not just as a partnership and mu-
tually beneficial cooperation, but as a process that will serve as an effective means of solving global problems. The most signifi-
cant in nature means of economic regulation of foreign economic activity depending on its impact on the competitive advantages 
of the enterprise. The expediency of determining the level of competitiveness of industry taking into account the important struc-
tural characteristics (the level of industrial economy, specialization of industry, its internal and external efficiency) is proved. 
The author's definition of the concept of competitiveness of industrial production is given - its permanent ability to withstand 
competition due to the availability of appropriate potential provided a high level of efficiency and a means for further develop-
ment of long-term strategies for long-term development and conquest of foreign markets. 

Keywords: competitiveness; industrial production; foreign economic activity; globalization; European integration; for-
eign market; competitive environment, strategy. 

References: 23. 
У статті доведено, що ефективному економічному розвитку України сприяють зовнішньоекономічні зв’язки, які є 

визначальним чинником розвитку та модернізації економіки, важливим кроком до вирішення багатьох соціальних проблем 
та рушієм науково-технічного розвитку. Доведено, що пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності сприятиме інтег-
рації країни в міжнародний економічний простір та визначатиме її не просто партнерством та взаємовигідним співро-
бітництвом, а процесом, що буде слугувати ефективним засобом вирішення глобальних проблем людства. Наведено най-
більш значущі за характером засоби економічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності залежно від її впливу на 
конкурентні переваги підприємства. Доведено доцільність визначення рівня конкурентоспроможності промисловості з 
урахуванням вагомих структурних характеристик (рівня індустріальності економіки, спеціалізації промисловості, її вну-
трішньої та зовнішньої ефективності). Наведено авторське визначення конкурентоспроможності промислового вироб-
ництва, під якою пропонується розуміти перманентну здатність промислового виробництва витримувати конкуренцію 
за рахунок наявності відповідного потенціалу та умов досягнення високого рівня ефективності функціонування, засіб для 
подальшої розробки довгострокових стратегій розвитку і завоювання зовнішнього ринку. 

Ключові слова: конкурентоспроможність; промислове виробництво; зовнішньоекономічна діяльність; глобалі-
зація; євроінтеграція; зовнішній ринок; конкурентне середовище; стратегія. 

Бібл.: 23. 
В статье доказано, что эффективному экономическому развитию Украины способствуют внешнеэкономиче-

ские связи, которые является определяющим фактором развития и модернизации экономики, важным шагом к ре-
шению многих социальных проблем и двигателем научно-технического развития. Доказано, что оживление внешне-
экономической деятельности будет способствовать интеграции страны в международное экономическое 
пространство и определять ее не просто партнерством и взаимовыгодным сотрудничеством, а процессом, кото-
рый будет служить эффективным средством решения глобальных проблем человечества. Приведены наиболее зна-
чимые по характеру средства экономического регулирования внешнеэкономической деятельности в зависимости 
от ее влияния на конкурентные преимущества предприятия. Доказана целесообразность определения уровня конку-
рентоспособности промышленности с учетом весомых структурных характеристик (уровня индустриальности 
экономики, специализации промышленности, ее внутренней и внешней эффективности). Приведено авторское 
определение конкурентоспособность промышленного производства, под которой предлагается понимать перма-
нентную способность промышленного производства выдерживать конкуренцию по причине наличия соответству-
ющего потенциала и условия достижении высокого уровня эффективности функционирования и средство для даль-
нейшей разработки долгосрочных стратегий перспективного развития и завоевания внешнего рынка. 

 Акименко О. Ю., 2020 



№ 2(22), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

52 

Ключевые слова: конкурентоспособность; промышленное производство; внешнеэкономическая деятельность; 
глобализация; евроинтеграция; внешний рынок; конкурентная среда; стратегия. 

Библ.: 23. 
JEL Classіfіcatіon: L10; F61 

Articulation of issue. The effective economic development of any country is facilitated by 
the development of foreign trade cooperation between partner countries, especially in the con-
text of the rapid development of globalization processes. For Ukraine, which is no exception, 
foreign economic affairs, in particular, foreign trade relations are a determining factor in the de-
velopment and modernization of its economy, an important step towards solving many social 
problems, a driver of scientific and technological development that enables economic intensifi-
cation through rapid re-equipment of production sectors and facilities with modern equipment. 

The growing dependence of any country' economy on international economic cooperation 
actualizes the development of international economic relations, which contribute to the eco-
nomic rise of the world community, strengthen of peaceful relations, reduce of international 
tensions and the formation of an international security system, which, like the national securi-
ty of countries, is increasingly influenced by globalization. They identify the main trends in 
the world economy and politics, as well as lead to radical changes in the international security 
environment, which is becoming increasingly dynamic and controversial [1]. 

Thus, the recovery of the national economy is inextricably linked with the intensification 
of foreign trade, and strengthening the position of foreign economic activity should lead to a 
significant reduction of external debt, backing of import needs, successful implementation of 
export opportunities, and structural reorientation of the economy. The revival of foreign eco-
nomic activity will promote integration into the international economic space and will deter-
mine it not just as a partnership and mutually beneficial cooperation, but as a process that will 
serve as an effective toolset of solving global problems of mankind. 

In turn, European integration involves significant changes in the path of democratic de-
velopment, joining the European security system, improving the political system and human 
rights, forming a modern model of management and doing business, consolidating the coun-
try' international status as investment-attractive and competitive, especially from the industrial 
development standpoint [2]. But despite the slowdown in industrial development in Ukraine, 
industry remains the leading economic activity sector. The introduction of a free trade zone 
between Ukraine and the European Union (hereinafter – the EU), firstly, had a positive effect 
on the dynamic development of foreign trade, and secondly, increased competition between 
European and Ukrainian industries as an important part of the process of commodity exports 
shaping. Under such economic conditions, the need to expand the presence of domestic pro-
ducers in world markets becomes urgent, which requires increasing of their competitiveness 
to the level of EU member states [3]. 

Domestic industrial enterprises focused on innovative development, but operating in an ag-
gressive environment, need to form and maintain their competitive advantages and mandatory 
determine the level of their competitiveness in order to develop long-term strategies for further 
development and foreign market capture, despite the fact that the national economic backdrop is 
not the best. During the years of independence, Ukraine has practically lost its industrial poten-
tial, which, if used effectively and modernized in accordance with the requirements of the time, 
could have ensured the growth of its competitiveness. Today, the airplane, space industries and 
other sectors of mechanical engineering, some sectors of the chemical industry, etc. are practi-
cally lost. Our country demonstrates not only low industrial growth (industrial production de-
creased by 1.8 % in 2019 compared to 2018), but also an inefficient structure of industrial pro-
duction, which increases the vulnerability of many industries to challenges and constraints on 
external and internal markets. Thus, the share of the processing industry in the structure of gross 
value added (GVA) decreased from 14.9% in 2010 to 14.7 % in 2017. In addition, the invest-
ment goods and consumer durables, which show the increasing profitability, occupy only about 
7% in the structure of industrial production. 
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It’s a fact of life that the competitiveness of the national economy is determined not only 
with the country' ability to produce and sell competitive goods and services in free trade, but 
also by the country' ability to achieve consistently high GDP growth per capita (World Eco-
nomic Forum). However, according to this indicator, Ukraine is progressively alienating not 
only from highly developed countries, but also from countries with medium and even relative-
ly low levels of economic development. In 2016, our country ranked 138th among 189 coun-
tries, being in the group of the poorest countries [4]. 

That is why the study of foreign economic activity (hereinafter - FEA) from the standpoint of 
competitiveness of industrial production, as its permanent ability to withstand competition due to 
the availability of appropriate potential, provided a high level of efficiency, is relevant and timely. 

Analysis of recent researches and publications. Research of the foreign economic activity 
development issues still remains relevant, as evidenced by the publications of such scientific 
professionals as: О. Amosh, S. Aptekar, I. Burakovskyi, A. Voronkova, A. Halchynskyi, 
V. Heets, V. Herasymchuk, C. Hryshchenko, O. Kredisov, I. Kriuchkova, Y. Makohon, 
I. Melnychuk, A. Mokii, T. Landyna, V. Pysmak, M. Prokopenko, V. Sydenko, Y. Orlovska, 
M. Chumachenko, M. Yankovskyi and others. Each of the scientists used his own approach to 
the study of the problems of foreign economic activity intensification, identified problems and 
prospects for the development of FEA at certain stages of Ukraine' economy development. The 
study of issues related to the definition of competitiveness in the context of European integra-
tion and prospects for domestic enterprises to enter the European market were within eyeshot of 
both foreign and Ukrainian scientists, among them: Ansoff, S. Briu, F. Kotler, D. Keins, 
D. Campbell, K. McConnell, K. Marx, A. Marshall, M. Porter, D. Rickardo, J. Robinson, 
A. Smith, F. Hayek, J. Schumpeter, V. Bezuhla, O. Vasylieva, A. Voronkova, P. Bielienkyi, 
V. Heets, B. Hubskyi, O. Dubovyk, Y. Ivanov, T. Ihnatova, O. Kuzmin, Y. Makohon, 
N. Mikula, N. Chukhrai, V. Shevchuk and many others. But, despite the depth of researches and 
the fundamental basis of these scientists' works, many issues related to the assessment of for-
eign economic activity from the standpoint of competitiveness of industrial production remain 
unresolved due to the unsystematic and episodic nature of their study. The importance and sig-
nificance of these issues determined the choice of topic and substantiated its relevance. 

Purpose of the article shaping. The main purpose of this work is to systematize method-
ological approaches to assessing the industrial production competitiveness and clarify its im-
pact on foreign economic activity in the context of globalization challenges. 

Statement of basic materials. Significant changes in the scale and structure of world 
merchandise exports during the second half of the twentieth century influenced on the growth 
of the finished products share while reducing the raw material component. In addition, the 
share of high-tech goods in value added and exports has increased many times over the past 
30 years, especially in developed countries (increased from 37.3 % – USA to 43.6 % – Ire-
land). The increase in the share of high-tech products has intensified international competition 
and led to structural changes in the economies of exporting countries, forcing them to create 
higher demands on innovation and competitiveness of industrial production [5; 6]. This made 
actual the study of the competitiveness of industry as a leading sector of the economy, the de-
velopment of which is determined by the general economic conditions of its operation, and 
the level of its competitiveness is formed under the influence of many different dynamic fac-
tors that most affect the competitive position of industry. 

Of course, this study is preceded by a thorough analysis of the market competitive envi-
ronment, performing of which will lead to the timely application of measures adapting chang-
es in the competitive environment and the development and implementation of strategic deci-
sions at the highest management level. 
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Analysis of the market competitive environment is the foundation for the development of 
technological, production, macroeconomic, socio-political forecasts; it serves as a basis for 
assessing the long-term potential of industrial production in the planned development of rele-
vant processes. Forecasting threats and good prospects is a prerequisite for the timely devel-
opment of situational plans in case of their occurrence, which facilitates the definition of a 
strategy to achieve by an enterprise the goals of its development and the transformation of in-
convenient circumstances into favourable operating conditions. 

The entry of industrial enterprises into foreign markets is associated with fierce competi-
tion, so increasing their prestige and efficient operation directly depends on the use of modern 
methods of regulation, which is caused by the following components: 

- increased requirements of foreign markets for recommended goods, services, advertising; 
- time-consuming process of foreign markets (as opposed to domestic) studying, which 

requires the processing of more information from different sources; 
- effective work and its dependence on a creative approach to marketing research (control of 

the production process, the work of trading partners and the use of sales motivation methods, etc.); 
- taking into account the requirements of the external marketing environment (specifics of 

national legislation, business customs, socio-cultural environment, political factors, conditions 
and forms of payment); 

- tools of the competitiveness impact on foreign economic activity. 
International competition requires a reorganization of domestic industrial enterprises such 

a way to meet at least the following requirements: 
- effective inclusion of Ukrainian enterprises in the world economic space, which is dic-

tated with constant market changes characterized by supply, demand and prices; 
- ensuring the efficient use of production resources at the level of competitors, due to the 

existence of production factors markets in addition to the market of goods and services; 
- achieving the high efficiency of functioning and stable market position. 
Means of economic control of foreign economic activity in its impact on the competitive 

environment are diverse and can be represented in three groups: 
1) means that simultaneously affect all competing subjects of foreign economic activity, 

using which the change of FEA conditions simultaneously impacts all subjects of the relevant 
market without exception and in the long run can not create a relative advantage for some of 
them; but also rapid (compared to other competitors) adaptation to these changes can to some 
extent be considered as an independent competitive advantage; 

2) means, as a result of which use the specific FEA conditions are created for certain sub-
jects of business activity due to subjective and objective circumstances and by means of 
which conditions for stimulating accelerated development of separate branches of economy or 
territories are created (for example, location of industrial production site will determine fea-
tures of taxation and customs regulation of foreign economic activity, which will provide sav-
ings compared to competitors located outside such territories); 

3) mechanisms that determine the alternative economic behaviour of the enterprise under 
current legislation (including a simplified system of taxation, accounting and reporting of 
small businesses). Its prudent application can significantly reduce the tax burden, improve the 
financial results of economic activity and expand the possible price range for the implementa-
tion of active pricing policy. 

Thus, the mechanism of FEA economic control influence on the competitive advantages 
of the enterprise is determined by the nature of the means of control [7-11]. 

It is generally accepted that the FEA development is closely related to the problem of compet-
itiveness of the industrial sector of the economy in the world market, so it is advisable to explore a 
methodological approach that allows assessing the competitiveness of industry systematically and 
covering a number of structural characteristics, in particular: the level of industrialization of the 
economy, the specialization of industry, its internal and external efficiency. 
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The overall level of competitiveness of the industrial sector reflects the structural ad-
vantages coefficient (K), which combines a complex of primary determinants [3]: 

� = ��
��

��
,          (1) 

where KV − indicator of the industrial level of the economy (reflects the share of industry in 
the output of all types of economic activity): 
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where Vprom – industry output, V – production of all types of economic activity; 
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where KD − indicator of the share of industry in the gross value added of all foreign trade: 
Dprom – gross value added of industry, D – gross value added of all foreign trade;  
KE − indicator of the share of industry in the export of GVA of all foreign trade (reflects 

external efficiency): 
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where Eprom – export of industrial products, E – export of goods and services. 
Thus, the coefficient of structural advantages has the following formulaic form: 
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Social-economic efficiency of industrial production characterizes indicator that measures 
the share of gross value added in the production industry. Its high value (> 0.5) is a necessary 
condition for the realization of competitive potential. 
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Determining the structural advantages of industrial activities Ki is reflected in the follow-
ing formula: 
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where Ki
V – indicator of industry specialization (reflects the structure of industry in terms of 

industrial activities): 
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where Vi – release of i-type product; 
KD

i − indicator of the share of industrial activities in the GVA industry: 
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where Di –GVA of i-type product of the industry; 
Ki

E − indicator of the share of GVA industrial activities in industrial exports: 
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where Ei – export of products of the i-th type of industrial activity. 
The obtained results of the integrated assessment of the competitive advantages of domes-

tic industry provide an objective opportunity for an analytical basis for developing a strategy 
for further development of industry and clarifying its impact on the development of foreign 
economic activity [3]. 
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Indicators of the realization of the competitive potential of industry are the results (ex-
pressed in absolute and relative terms) of its operation. The actual competitiveness of indus-
trial production and the country's place among competitors are determined by indicators of the 
realization of the competitive potential of industry. Accordingly, an integrated assessment of 
the competitive advantages of the industry should be carried out in stages: 

- the first stage is characterized by the calculation of indicators that characterize the com-
petitive advantages of the industrial sector of the economy, which together reflect various as-
pects of activity (production, export, investment, capital) and efficiency (innovation, resource, 
economic) of industry; 

- the second stage - is characterized by an integrated assessment of competitive ad-
vantages of domestic industry by normalizing the values of primary indicators calculated in 
the first stage, and their subsequent integration by the method of arithmetic mean; the ob-
tained results provide an objective opportunity to develop a strategy for further development 
of industry and clarify its impact on the development of foreign economic activity; 

- the third stage is characterized by grouping countries according to the level of each of 
the 7 competitive advantages of their industry; the criterion of differentiation is the range of 
values calculated at the second stage of integrated indices (the first group - a high level of 
competitive advantage (the value of the integrated index is 0.667 ÷ 1.0), the second group - 
the average level of competitive advantage (0.334 ÷ 0.666); advantages (0.0 ÷ 0.333); 

- the fourth stage - determination of the general integrated index of competitive ad-
vantages of the industry of the countries taking into account production, export, investment, 
capital, innovative activity, resource and economic efficiency of the industry; 

- the fifth stage is the ranking of countries according to the level of competitive ad-
vantages of their industry on the basis of the values of the general integrated index. 

In the scope of the development of foreign economic relations, the concept of “competi-
tiveness of the country” is mentioned more often, especially when it comes to competitive po-
sitions in various products sale and purchase markets, attracting foreign investment, imple-
mentation of interstate projects. The country' competitiveness is characterized by the 
following main criteria: stable and predictable legislation; flexible structure of the economy; 
investments in traditional and technological infrastructures; stimulating savings and domestic 
investments; aggressive exports and attractiveness of the domestic market; quality, flexibility 
and transparency of management and administration; interdependence of wages, productivity 
and taxes; reducing the gap between minimum and maximum incomes; expansion of the mid-
dle class; investment in education and training; balance of the benefits of economic globaliza-
tion and national characteristics [12]. 

Certainly, an important condition for the successful attraction of foreign investment is the 
formation of a system of investment competitiveness [13, 14]. At the same time, investment 
competitiveness is understood by scientists as the ability to accept large investment infusions, 
ensure their payback and profitability, as well as transformation into production growth, mar-
ket saturation with marketable products, expanding investor influence on the market and 
guaranteed return of investment [15-23]. 

Assessment of competitiveness according to such a multilevel system will attract foreign 
investors both in certain sectors of the economy and to certain regions, enterprises and pro-
jects. The general control of competitiveness depends on all its interconnected levels, and 
therefore, an important condition for attracting foreign investment is the formation of a sys-
tem of investment competitiveness. 
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Conclusions. Thus, to increase the competitiveness of domestic products in order to de-
velop foreign economic activity it is necessary to: re-equip production, expand R&D, attract 
investment through joint ventures, withdraw uncompetitive products from production, and 
introduce promising, high-tech goods, as well as create comprehensive manufactured prod-
ucts' competitiveness control systems at enterprises. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Heorhii Eitutis, Yurii Eitutis, Anastasiia Bozhok 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND MEASURES  
FOR OPTIMIZATION OF RAILWAY MEDICINE 

У статті досліджено проблеми розвитку залізничної медицини в період реформування залізничного транспор-
ту. Обґрунтовано необхідність розробки та запровадження ефективних заходів щодо оптимізації залізничної ме-
дицини. Визначено, що на сучасному етапі реформування залізничного транспорту України здійснюються заходи 
щодо ліквідації залізничної медицини як непрофільних активів АТ «Укрзалізниця» (УЗ), що може призвести до непе-
редбачених наслідків і втрати обороноздатності держави. З метою збереження залізничної медицини розроблено 
«Проєкт концепції розвитку залізничної медицини на 2020–2023 роки як невід’ємної частина перевізного процесу». 
Зазначено, що основними заходами збереження залізничної медицини є: децентралізація залізничних лікарень, їх 
автономізація, реорганізація Філії «Центр охорони здоров’я»; поступовий перехід з одночасним зменшенням фінан-
сування з боку УЗ впродовж трьох років на інші джерела фінансування: Національної служби здоров’я України, 
страхових компаній, доходів від платних медичних послуг; оптимізація системи страхування працюючих залізнич-
ників, членів їхніх сімей і пенсіонерів-залізничників тощо. 

Ключові слова: охорона здоров’я; залізнична медицина; відомчі лікарні; медичні послуги; система страхування; 
автономізація лікарень. 

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 7. 
В статье исследованы проблемы развития железнодорожной медицины в период реформирования железнодоро-

жного транспорта. Обоснована необходимость разработки и внедрения эффективных мероприятий по оптимизации 
железнодорожной медицины. Определено, что на современном этапе реформирования железнодорожного транспор-
та Украины осуществляются мероприятия по ликвидации железнодорожной медицины как непрофильных активов 
АО «Украинская железная дорога», что может привести к непредсказуемым последствиям и потере обороноспособ-
ности государства. С целью сохранения железнодорожной медицины разработаны «Проект концепции развития же-
лезнодорожной медицины на 2020-2023 годы как неотъемлемой части перевозочного процесса». Отмечено, что осно-
вными мерами сохранения железнодорожной являются: децентрализация железнодорожных больниц, их 
автономизация, реорганизация филиала «Центр охраны здоровья»; постепенный переход с одновременным уменьше-
нием финансирования со стороны УЗ в течение трех лет на другие источники финансирования: Национальной службы 
здоровья Украины, страховых компаний, доходов от платных медицинских услуг; оптимизация системы страхования 
работающих железнодорожников, членов их семей и пенсионеров-железнодорожников и тому подобное. 

Ключевые слова: здравоохранение, железнодорожная медицина, ведомственные больницы, медицинские услуги, 
система страхования, автономизация больниц. 

Рис.: 3. Табл.: 2. Библ.: 7. 
The article investigates the problems of railway medicine development in the period of railway transport reform. The 

necessity of development and introduction of effective measures for optimization of railway medicine is substantiated. It is 
determined that at the present stage of reforming the railway transport of Ukraine measures are being taken to eliminate 
railway medicine as a non-core asset of JSC «Ukrzaliznytsia», which may lead to unforeseen consequences and loss of 
defense capabilities of the state. In order to preserve railway medicine, the «Draft concept of the development of railway 
medicine for 2020-2023 as an integral part of the transportation process» was developed. It is noted that the main measures 
to preserve the railway are: decentralization of railway hospitals, their autonomy, reorganization of the Branch "Health 
Center"; gradual transition with a simultaneous reduction of funding from UZ for three years to other sources of funding: the 
National Health Service of Ukraine, insurance companies, income from paid medical services; optimization of the insurance 
system for working railway workers, members of their families and retired railway workers, etc. 

Keywords: health care; railway medicine; departmental hospitals; medical services; insurance system; hospital autonomy. 
Fig.: 3. Table: 2. References: 7. 
JEL Classification: I15 

Постановка проблеми. Розпочата в АТ «Укрзалізниця» реформа закладів охорони 
здоров’я суперечить не лише статті 16 Закону України «Про залізничний транспорт», але 
й Директиві № 2007/59/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2007 
року «Про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів у залізничній системі Співто-
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вариства», якою передбачено відповідальність саме залізничної компанії, а не тих орга-
нів, у підпорядкуванні яких перебувають медичні заклади, за фізичний стан і психологіч-
ну придатність працівників локомотивних бригад, а також його підтримку на належному 
рівні протягом усього періоду трудової діяльності на залізничному транспорті [4; 6]. 

Враховуючи наміри АТ «Укрзалізниця» щодо його утвердження як соціально відпо-
відальної компанії, нині назріла необхідність у проведенні прогресивної реформи галу-
зевої медицини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головні питання, які стосуються розвит-
ку залізничної медицини відображені в Директиві № 2007/59/ЄС Європейського Пар-
ламенту, в Законі України «Про залізничний транспорт», Законі України «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України», Постанові Кабміну України «Про затвердження 
нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками» та ін. законодавчих і 
нормативних документах. Варто зазначити, що розвиток галузевої медицини на сучас-
ному етапі реформування залізничного транспорту потребує комплексного досліджен-
ня і розробки концепції розвитку залізничної медицини на 2020-2023 роки, як не-
від’ємної частини перевізного процесу.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри численні наукові 
дослідження у сфері залізничної медицини, поглиблення потребують теоретичні та 
прикладні положення формування стратегії розвитку цієї сфери. 

Метою статті є комплексне дослідження розвитку галузевої медицини на сучасному 
етапі реформування залізничного транспорту та визначення і розробка концепції розвит-
ку залізничної медицини на 2020-2023 роки, як невід’ємної частини перевізного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Залізнична медицина – невід’ємна складова перевіз-
ного процесу, яка відповідає за медичне забезпечення безпеки руху поїздів шляхом ко-
нтролю за здоров’ям працівників залізничного транспорту відповідно до встановлених 
вимог, а також організацію своєчасної і ефективної медичної допомоги у разі аварій на 
залізничному транспорті. 

У залізничній медицині, крім загальних питань охорони здоров’я, є багато спеціаль-
них завдань. Тут є аналогія з такими загальновизнаними конкретними напрямками, як 
авіаційна й військова медицина. 

Основними спеціальними залізнично-медичними напрямами є: медичне забезпе-
чення безпеки руху поїздів, професійні захворювання і професійні аспекти загальних 
захворювань у залізничників, профілактика «зносу організму» і захворювань через роз-
робку режимів праці на залізничному транспорті, питання залізничної гігієни, спеціа-
льні питання охорони здоров’я [1; 7]. 

Практично всі залізничні медичні установи: лікарні, поліклініки та інші мають ту 
або іншу специфіку у своїй роботі. 

Самостійність залізничної медицини підтверджує сам факт її існування впродовж 
150 років. Спроби злиття її із загальною охороною здоров’я здійснювались до десяти 
разів, але практичного успіху не мали. В основі цих спроб було бажання поліпшення 
бази загальної охорони здоров’я шляхом приєднання кращих відомчих лікарень. Але 
при цьому втрачалася специфіка. 

На сучасному етапі реформування залізничного транспорту України здійснюються за-
ходи щодо ліквідації залізничної медицини як непрофільних активів АТ «Укрзалізниця». 

На фінансування 94 медичних установ, які були частиною соціальної інфраструкту-
ри залізничного транспорту і щорічно обслуговували понад 1 млн осіб, 
АТ «Укрзалізниця» щорічно закладала десятки мільярдів гривень. 
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Відповідно до Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
(відносно реформи міжбюджетних стосунків)» і «Про Державний бюджет України на 
2015 рік» відомчі установи охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерс-
тва інфраструктури України (що забезпечує оперативне управління АТ «Укрзалізниця»), 
з 1 січня 2015 року передбачено передати до комунальної власності [3]. 

У результаті реформи АТ «Укрзалізниця» включила у свій статутний капітал декі-
лька лікарень у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпропетровську – усього 11 медичних 
установ (з-поміж них три установи на тимчасово окупованих територіях). 

Так, якщо до створення АТ «Укрзалізниця» медична служба Придніпровської заліз-
ниці налічувала 47 фельдшерських, фельдшерсько-акушерських, оздоровчих (що нале-
жать до лінійних структурних підрозділів) і вокзальних медпунктів, що належать деся-
ти відомчим лікарням різного рівня, то тепер у регіональній філії «Придніпровська 
залізниця» АТ «Укрзалізниця» залишилося 26 оздоровчих пунктів, які входять в один 
медичний заклад. 

Решту 83 відомчі лікарні були передані місцевим громадам. Проте тільки по 54 ус-
тановам були затверджені відповідні акти прийому-передачі органами місцевого само-
врядування. 

Причини не прийняття на баланс медичних закладів – неможливість утримувати ко-
лишню відомчу лікарню. У результаті децентралізації установи охорони здоров’я ко-
мунальної форми власності фінансуються тільки за рахунок медичної субвенції, яка не 
є цільовою і розподіляється на розсуд місцевих бюджетів. 

Крім того, причинами неприйняття на баланс медичних закладів є також зменшення 
нормативів забезпечення ліжкомісцями згідно з Постановою Кабміну України «Про за-
твердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками з розрахунку 
на 10 тис. населення» зменшений з 80 до 60 % [3]. Зменшення вказаного нормативу пе-
редбачає скорення існуючих місцевих установ здоров’я в разі прийняття на баланс ві-
домчих медичних закладів. 

На сучасному етапі є два основних професійних підходи до залізничної медицини: 
західний підхід – демократичніше ставлення до учасників із соматичними порушеннями 
та російський підхід – жорсткіші вимоги до учасників із соматичними порушеннями. 

Соматичне захворювання (від ін. – грец. σῶμα – тіло) – тілесне захворювання, на 
противагу психічному захворюванню. До цієї групи захворювань належать хвороби, що 
викликаються зовнішніми діями або ж внутрішніми порушенням роботи органів і сис-
тем, не пов’язані з психічною діяльністю людини. 

З урахування проведеного дослідження вказаного питання треба зазначити, що опти-
мальний підхід до розвитку медицини залізничного транспорту України – це напрацю-
вання і реалізація індивідуального національного підходу, поєднуючи при цьому методи 
й інструменти як західного, так і російського, приділяючи більше уваги професійним со-
матичним захворюванням, диспансерному нагляду й безпеці руху поїздів. 

Тому нами на підставі комплексного дослідження розвитку галузевої медицини на 
сучасному етапі реформування залізничного транспорту визначено й розроблено кон-
цепцію розвитку залізничної медицини на 2020–2023 роки як невід’ємної частини пере-
візного процесу, яку наведено нижче. 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МЕДИЦИНИ НА 2020–2023 РОКИ 
ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ (ПРОЄКТ) 

Метою збереження залізничної медицини у складі АТ «Укрзалізниця» є: 
1. Своєчасне виявлення залізничними лікарями захворювань, які можуть впливати на 

безпеку руху шляхом проведення регулярних профілактичних оглядів працівників УЗ 
(періодичних, перед- та післярейсових). Лікар залізничної медицини знає специфіку за-
хворювань працівників УЗ і здійснює постійний диспансерний нагляд і лікування праці-
вників, які мають хронічні захворювання, на відміну від лікарів загальної практики. 
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2. Можливість виведення відомчих лікарень на самоокупність упродовж трьох ро-
ків. Тобто зменшення витрат на фінансування з боку УЗ та збільшення доходів від на-
дання медичних та інших послуг.  

3. Надання медичних послуг працюючим, пенсіонерам-залізничникам та членам їх-
ніх сімей, насамперед на лінії. Тобто покращення доступності медичного обслугову-
вання за місцем проживання.  

SWOT-аналіз відомчих лікарень АТ «Укрзалізниця» наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

SWOT аналіз відомчих лікарень АТ «Укрзалізниця» 
Strengths (сильні сторони) Weaknesses (слабкі сторони) 

1. Наявність бренда «залізнична медицина».  
2. Високопрофесійний кадровий потенціал 
із напрацьованою базою пацієнтів.  
3. Зручне розташування лікарень. 

1. Жорстка централізація. Відсутність автономізації ме-
дичних закладів. Відсутність можливості прийняття са-
мостійних управлінських рішень керівництвом лікарень.  
2. Недосконала система закупівель медикаментів, лікар-
ських засобів і реактивів. 
3. Неефективне використання ліжкового фонду. Відсут-
ність умов для комфортного перебування пацієнтів у па-
латах стаціонарних відділень.  
4. Застаріла матеріально-технічна база. Зношеність наяв-
ного обладнання.  
5. Відсутність підрозділів по роботі з платними медич-
ними послугами та страховими компаніями. Відсутність 
«Положення про платні медичні послуги». 
6. Відсутня можливість передачі в оренду вільних при-
міщень лікарні.  
7. Відсутність промоції лікарень загалом та її підрозділів 
зокрема на ринку медичних послуг. Відсутність call-
центрів, можливості онлайн-запису на прийом, електрон-
ного документообігу.  
8. Відсутність системи мотивування персоналу. 
9. Відсутність дієвої системи співпраці з Національною 
службою здоров’я України.  

Opportunities (можливості) Threats (загрози) 
1. Ребрендінг (оновлення бренда) відомчих 
лікарень.  
2. Створення системи ефективного менедж-
менту відомчих лікарень, їх автономізація.  
3. Побудова ефективної системи промоції на 
ринку медичних послуг.  
4. Створення комфортних умов перебування 
пацієнтів (навіть за умови зменшення кіль-
кості ліжок).  
5. Створення в лікарнях підрозділів по робо-
ті з платними пацієнтами та страховими 
компаніями. Співпраця з Національною 
службою здоров’я України.  
6. Створення адекватної цінової політики на 
медичні послуги.  
7. Інформатизація лікарні. Створення 
справедливої системи мотивації персоналу 

Основні загрози – банкрутство і втрата кадрового потен-
ціалу. 

Основні причини збитковості залізничних лікарень: 
1. Залишається невирішеним питання відшкодування за обслуговування незастра-

хованих залізничників, пенсіонерів залізничників та членів сімей залізничників. Згідно 
з Колективним договором обслуговування цих категорій хворих здійснюється безкош-
товно. Витрати на обслуговування таких хворих вимушена брати на себе лікарня. 
Окремою категорією є діти. Утримання дитячих поліклінік та стаціонарів, їх лікуваль-
не, матеріально-технічне забезпечення тощо є найбільш збитковими для лікарні. 
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2. Лише половина застрахованих залізничників обслуговується в медичних закла-
дах Філії «Центр охорони здоров’я». Решта – в інших медичних закладах за місцем 
проживання, де «осідають» кошти страхових компаній за лікування залізничників. 

3. Відсутня можливість передачі в оренду вільних приміщень лікарень. 
4. Слабка конкуренція відомчих медичних закладів із міськими лікарнями і прива-

тними клініками внаслідок застарілого обладнання і некомфортних умов перебування 
пацієнтів.  

5. Недосконала система ціноутворення платних медичних послуг. 
6. Відшкодування наданих медичних послуг страховим компаніям здійснюється на 

підставі та на умовах договорів, укладених у 2011 році, що не відповідають теперіш-
ньому прейскуранту цін. 

7. Недосконала робота з Національною службою здоров’я України згідно з І і ІІ 
етапами медичної реформи МОЗ України. 

З метою ліквідації збитковості й підвищення ефективності залізничних лікарень ро-
зроблені та пропонуються для запровадження основні напрями реформування залізни-
чної медицини на 2020-2023 роки: 

1. Збереження залізничної медицини. Впровадження прогресивної реформи заліз-
ничної медицини. 

2. Децентралізація залізничних лікарень, їх автономізація, реорганізація Філії 
«Центр охорони здоров’я».  

3. Поступовий перехід з одночасним зменшенням фінансування з боку УЗ впро-
довж трьох років на інші джерела фінансування: Національної служби здоров’я Украї-
ни, страхових компаній, доходів від платних медичних послуг. 

4. Оптимізація системи страхування працюючих залізничників, членів їхніх сімей і 
пенсіонерів-залізничників. 

5. Забезпечення здоров’я працівників, пов’язаних із безпекою руху шляхом віднов-
лення інституту виробничих лікарів і системи диспансерного нагляду за працюючими з 
хронічними захворюваннями. 

6. Оптимізація ліжкового фонду лікарень, створення комфортних умов перебуван-
ня пацієнтів. 

7. Інформатизація лікарень і її підрозділів; створення системи електронного доку-
ментообігу. 

8. Запровадження системи концесійної співпраці із лікарями. 
9. Створення ефективної мотиваційної програми для медичного персоналу. 
10. Оновлення матеріально-технічної бази і ремонт приміщень лікарень за рахунок 

покращення економічної складової наданих послуг. 
11. Оптимізація роботи пунктів охорони здоров'я на лініях. 
12. Запровадження ринкового формування вартості медичних послуг. 
13. Передача в оренду вільних приміщень. 
Децентралізація залізничних лікарень, їх автономізація, реорганізація Філії «Центр 

охорони здоров'я» передбачає: 
1. Підготовку та затвердження постанови Кабінету Міністрів України щодо внесен-

ня змін і доповнень до нормативних актів, які регламентують реформування залізнич-
ного транспорту з метою створення на базі лікарень відповідних акціонерних товариств 
з 50 % акцій у державній власності.  

2. Автономізацію лікарень – одне з ключових вимог підписання договору з Національ-
ною службою здоров’я України (НСЦУ) згідно з ІІ етапом реформи МОЗ України. За кож-
ного пролікованого пацієнта (незалежно від місця проживання і роботи) НСЗУ здійснює 
оплату відповідно до затверджених МОЗ України тарифів – «гроші йдуть за пацієнтом».  
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3. Автономізація дозволить лікарням отримати основне джерело фінансування 
із НСЗУ за пролікованих пацієнтів (залізничників, членів родини, пенсіонерів-
залізничників і пацієнтів-незалізничників). Це значно зменшить фінансове наванта-
ження УЗ на утримання відомчих лікарень.  

4. Отримані від НСЗУ кошти можуть бути використані для оплати праці медичних 
працівників для їх заохочення. Тобто лікар, який пролікував більше пацієнтів, отримає 
більшу заробітну плату. Ці кошти будуть залишатись у лікарні й будуть використані на 
потреби конкретної лікарні.  

Середньостатистична динаміка питомих ваг фінансових показників для забезпечен-
ня позитивного фінансового результату у 2023 році наведена в табл. 2. 

Таблиця 2 
Середньостатистична динаміка питомих ваг фінансових показників  

для забезпечення позитивного фінансового результату у 2023 році 

Показник, % 
Рік 

2019  2020  2021 2022 2023 2024 
Доходи (власні) 34 40 50 63 70 100 
Централізоване фінансування УЗ  66 60 50 37 22 0 
Усього доходів  100 100 100 100 100 100 
Видатки 110 108 105 102 99 96 
Фінансовий результат (прибуток + / збиток) -10 -8 -5 -2 +1 +4 

Із табл. 2 видно, що середньоваговий позитивний фінансовий результат господарсь-
кої діяльності лікарень можна досягнути у 2023 році. 

На підставі вказаних даних прогнозуємо темпи збільшення власних доходів ліка-
рень на 2019–2023 рр. (рис. 1, 2, 3). 

 
Рис. 1. Структура власних доходів лікарень, 2019 рік 

Медичне 
страхування

50%

Благодійні внески 
4%

Платні медичні 
послуги

6%

Медичні послуги 
підприємствам 

1%

Доходи від оренди 
приміщень

9%

Перед та післярейсові 
огляди

28%

Інші доходи
1%



№ 2(22), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

66 

 
Рис. 2. Прогнозована структура збільшення власних доходів лікарень, 2023 рік 

 
Рис. 3. Прогнозовані власні доходи лікарень від діяльності на 2020-2023 рр., тис. грн 

Із рис. 3 видно, що прогнозовані власні доходи 2023 року до 2020 року збільшаться 
більше ніж удвічі. 

Для досягнення позитивних результатів діяльності залізничних лікарень необхідно 
передусім забезпечити оптимізацію економічної складової, яка містить такі заходи: 

1. Запровадження прогресивної реформи залізничної медицини. 
2. Чіткий контроль за наданням платних медичних послуг лікарями.  
3. Запровадження ринкового формування вартості медичних послуг.  
4. Опрацювання питання компенсації коштів за лікування незастрахованих заліз-

ничників і пенсіонерів-залізничників.  
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5. Підписання нових договорів зі страховими компаніями на умовах повної ком-
пенсації за лікування застрахованих пацієнтів згідно із затвердженим прайс-листом. 

6. Перегляд надання лікарнею безкоштовних приміщень закладам вищої освіти 
(ЗВО). Підписання нових договорів із ЗВО, які розміщуються на території лікарень із 
чітко визначеною ціною за кв. м.  

7. Підписання концесійних договорів із лікарями (здача в концесію кабінетів, па-
лат, операційних кімнат тощо).  

8. Використання досвіду реформування муніципальних лікарень Польщі. 
9. Здача в оренду вільних приміщень лікарень за ринковими цінами.  
Крім того, важливими напрямами реформування залізничної медицини є: оптиміза-

ція системи страхування працюючих залізничників, членів їхніх сімей і пенсіонерів-
залізничників; створення системи концесійної співпраці з лікарями; мотивація медич-
ного персоналу (палати, операційні, кабінети); інформатизація лікарень і її підрозділів. 

Оптимізація системи страхування працюючих залізничників, членів їхніх сімей і 
пенсіонерів-залізничників: 

1. Близько 60 % працюючих залізничників мають страховий поліс у одній зі стра-
хових компаній: Нафтагазстрах, Раритет, Інтерполіс. Пенсіонери-залізничники мають 
страховий поліс від страхової компанії Раритет.  

2. Сьогодні річні страхові суми полісів для працюючих залізничників досягають 
суми 150 тис. грн. Однак на практиці діють чітко регламентовані ліміти на діагностику 
захворювань і їх лікування. Ці ліміти покривають не більше ніж 50 % від потреби на 
лікування пацієнта. Навіть за умови програми «Еліт» існують обмеження щодо відшко-
дування діагностичних процедур (ліміт 500 грн) або взагалі виключені з переліку відш-
кодувань (наприклад, одноразовий одяг для операційної бригади, покриття на опера-
цію, бахили, маски, шапочки, еластичні бинти тощо). Не підлягають страхуванню 
захворювання психоневрологічного профілю. Страхові програми для пенсіонерів-
залізничників мають мізерні ліміти (500-800 грн/рік) і покривають потребу в лікуванні 
не більше ніж 10 %. Члени родини залізничників взагалі не мають страхового поліса і 
змушені оплачувати витрати на лікування самостійно. Це все призводить до збитковос-
ті відомчих лікарень.  

3. Необхідно переглянути систему страхування залізничників. Для цього потрібно 
укласти з 2021 року оновлені договори зі страховими компаніями на умовах, вигідних 
насамперед працівникам УЗ: 1. Скасувати ліміти на діагностику й лікування шляхом 
збільшення щомісячних страхових платежів. 2. Внести в перелік відшкодувань витратні 
матеріали на забезпечення оперативних втручань. 3. Збільшити ліміти відшкодувань 
для пенсіонерів-залізничників як мінімум до 3 тис. грн/рік. 4. Запропонувати програму 
страхування для членів родини залізничників (зокрема дітей) і для медичних працівни-
ків відомчих лікарень.  

Створення системи концесійної співпраці з лікарями (палати, операційні, кабінети): 
1. Застосувати схему реформування муніципальних лікарень Польщі. 
2. Підписання договорів із лікарями інших медичних закладів із дозволом здійснен-

ня оперативних втручань у лікарні. Гроші підуть за залученими лікарями пацієнтами в 
лікарню від Національної служби здоров’я України.  

3. Кожен лікар, який отримає ліцензію на приватну медичну практику, зможе взяти 
в оренду, концесію кабінет, палату, операційну. Це буде прозора схема співпраці з лі-
карями, які мають свою базу пацієнтів.  

Мотивація медичного персоналу: 
1. Створення мотиваційної системи для працівників лікарні. 
2. Лікарі – кількість пролікованих пацієнтів і дохід, отриманий лікарнею за пролі-

кованих конкретно цим лікарем пацієнтів.  
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3. Медичні сестри – кількість виконаних маніпуляцій і дохід, отриманий за це 
лікарнею. 

4. Адміністративний персонал – базова З/П + бонус за виконання фінансового плану.  
Інформатизація лікарень і її підрозділів 
Створення системи електронного документообігу.  
1. Створення бази даних пролікованих пацієнтів.  
2. Розробка клінічних протоколів лікування із фіксованою ціною згідно із тарифа-

ми Національної служби здоров’я України.  
3. Ефективна та плідна робота з Національною службою здоров’я України відпо-

відно до плану заходів.  
4. Запровадження комп’ютерної програми контролю за наданими платними медич-

ними послугами.  
Висновки і пропозиції. На залізничному транспорті України вже понад 20 років ві-

дбуваються трансформаційні процеси відповідно до нормативних документів ЄС, що 
регламентують реформування шляхом запровадження вертикально інтегрованої моделі, 
реалізація яких проводиться без врахування специфіки транспортної інфраструктури, 
особливо на регіональному рівні, що може призвести до непередбачених наслідків і 
втрати обороноздатності держави. Нині розпочата руйнівна реформа охорони здоров’я 
АТ «Укрзалізниця» передбачає передачу/продаж медичних закладів як непрофільних 
активів у власність інвесторів.  

З метою недопущення руйнування галузевої системи охорони здоров’я нами прове-
дено комплексне дослідження розвитку галузевої медицини на сучасному етапі рефор-
мування залізничного транспорту та визначені заходи й розроблена концепція розвитку 
залізничної медицини на 2020-2023 роки як невід’ємної частини перевізного процесу, 
яка відповідає статті 16 Закону України «Про залізничний транспорт» та Директиві 
2007/59/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2007 року «Про сер-
тифікацію машиністів локомотивів та поїздів у залізничній системі Співтовариства». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

Artem Bezuglyі, Yuliia Bibyk, Olena Belska 

URGENT ISSUES OF THE CURRENT CONDITION  
OF THE SALARY LEVEL IN ROAD SECTOR 

У статті розглянуто актуальні проблеми сучасного стану рівня заробітної плати в дорожній галузі, дослі-
джено динаміку оплати праці дорожніх підприємств, а також здійснено порівняння рівня кошторисної заробітної 
плати з реальною вартістю послуг на українському ринку праці. Проаналізовано структуру вартості робіт та виділе-
но частку заробітної плати у загальній вартості дорожніх робіт. Головною метою є аналіз наявних проблем, 
пов’язаних із розрахунком заробітної плати в дорожній галузі, пошук методів для уникнення факту розбіжностей між 
фактичними витратами на заробітну плату працівників та заробітною платою, передбаченою в кошторисній доку-
ментації. Результати таких досліджень доцільно враховувати при формуванні політики оплати праці дорожніх підп-
риємств, адже вони спрямовані на забезпечення врегулювання соціально-трудових відносин у галузі, підвищення міні-
мальних гарантій в оплаті праці, посилення соціального захисту працівників, покращення умов їх праці і відпочинку. 

Ключові слова: бюджетні кошти; заробітна плата; дорожнє будівництво; кошторисна вартість; ринок праці. 
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 12. 
В статье рассмотрены актуальные проблемы современного состояния уровня заработной платы в дорожной 

отрасли, исследована динамика оплаты труда дорожных предприятий, а также проведено сравнение уровня смет-
ной заработной платы с реальной стоимостью услуг на украинском рынке труда. Проанализирована структура 
стоимости работ и выделено долю заработной платы в общей стоимости дорожных работ. Главной целью явля-
ется анализ существующих проблем, связанных с расчетом заработной платы в дорожной отрасли, поиск методов 
для предотвращения факта разногласий между фактическими затратами на заработную плату работников и 
заработной платой, предусмотренной в сметной документации. Результаты таких исследований целесообразно 
учитывать при формировании политики оплаты труда дорожных предприятий, ведь они направлены на обеспече-
ние урегулирования социально-трудовых отношений в отрасли, повышение минимальных гарантий в оплате труда, 
усиления социальной защиты работников, улучшение условий их труда и отдыха. 

Ключевые слова: бюджетные средства; заработная плата; дорожное строительство; сметная стоимость; 
рынок труда. 

Рис.: 3. Табл.: 2. Библ.: 12. 
The article considers the most relevant issues of the current salary level in the road industry, examines the dynamics of 

remunerations in road enterprises and compares the level of estimated salary with the real cost of services at the Ukrainian 
labor market. The structure of the cost of works is analyzed and the percentage of salary in the total cost of road works is 
identified. The main purpose is to analyze the existing problems related to the calculation of salary in the road sector, to find 
methods to avoid discrepancies between the actual salary and salaries provided for in the estimate documents. The results of 
such studies should be taken into account when formulating a salary policy for road enterprises as they are aimed at provid-
ing the settlement of social and labor relations in the industry, increasing minimum guarantees in the remuneration of la-
bour, strengthening social defence of workers, improving their working and leisure conditions. 

Keywords: budget funds; salary; road construction; estimated cost; labor market. 
Fig.: 3. Table: 2. References: 12. 
JEL Classіfіcatіon: E24; D49; J31 

Постановка проблеми. Заробітна плата є основним доходом громадян, а також не-
від’ємною частиною матеріального стимулювання працівників. На сьогодні є багато 
проблем, пов’язаних з оплатою праці в дорожньому господарстві – низька частка заро-
бітної плати в собівартості дорожніх робіт, значна відмінність розміру заробітної плати 
в інвесторській кошторисній документації та фактично виплаченої підрядними органі-
заціями, дефіцит робочих місць із гідною оплатою та належними умовами праці. 

Незначна частка заробітної плати в собівартості дорожніх робіт, звісно, пов’язана з 
технологічним способом виконання дорожніх робіт, що зменшує використання ручної 
праці, та зі значною питомою вагою матеріальних витрат. Проте негативним фактором 
насамперед є регулювання розміру кошторисної заробітної плати в будівництві на всіх 
стадіях інвестиційного проєкту на державному рівні. 

 Безуглий А. О., Бібик Ю. М., Бельська О. Л., 2020 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням щодо сутності та значення 
оплати праці присвячена низка робіт таких учених, як О. Балан, В. Гриньова, 
О. Дороніна, М. Дороніна, А. Зотова, М. Хескінс, Н. Павловської, С. Фишер, 
О. Цвєтнова. Питання, які пов’язанні зі станом заробітної плати та проблемою її підви-
щення, представлені в роботах таких науковців, як В. Бойченко, В. Василенко, 
Ю. Гордеюк, П. Іванечко, С. Спасенко, С. Цимбалюк. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри велику кількість 
досліджень, що стосуються проблем заробітної плати, недостатньо опрацьовані особ-
ливості оплати праці в дорожньому будівництві, які необхідно враховувати для форму-
вання оплати праці на сучасних підприємствах галузі. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження та аналіз сучасного стану 
та наявних головних проблем, пов’язаних із розрахунком заробітної плати в дорожній 
галузі, а також зіставлення рівня кошторисної заробітної плати з фактичною вартістю 
послуг на ринку праці в розрізі дорожньої галузі. 

Виклад основного матеріалу. Вартість будівництва об’єктів дорожнього господарст-
ва, що реалізуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підп-
риємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, визнача-
ється на підставі положень Національного стандарту України [1]; настанов, які його 
доповнюють, а також на підставі положень відомчих нормативних документів: для робіт із 
капітального ремонту [2] та робіт із поточного ремонту та експлуатаційного утримання [3]. 

Відповідно до вищенаведених національних та галузевих стандартів система ціноу-
творення в будівництві (зокрема і при визначенні вартості дорожніх робіт) ґрунтується 
на застосуванні нормативно-розрахункових показників та цін трудових та матеріально-
технічних ресурсів. А тому заробітна плата визначається на підставі нормативно-
розрахункових трудовитрат, що визначаються з використанням кошторисних нормати-
вів і вартості людиногодини. Вартість людиногодини до 2018 року регулювалася Міні-
стерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України (далі – Мінрегіон) та не враховувала реальної ситуації на ринку праці. Так, ре-
комендований рівень заробітної плати, встановлений Мінрегіоном, до 2018 року не від-
повідав рівню фактичної середньомісячної заробітної плати в будівництві відповідно до 
даних Державної служби статистики України [4] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рівні заробітної плати в будівництві 

Джерело: сформовано авторами на основі [4]. 
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Ситуація змінилась після внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної 
заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів [5], 
який застосовується для визначення вартості будівництва, відповідно до якого було ска-
совано встановлення Мінрегіоном конкретного розміру кошторисної заробітної плати в 
будівництві та спрощена процедура її визначення як для замовника, так і для підрядника. 
Згідно із зазначеними змінами, розмір кошторисної зарплати на стадії розроблення проє-
ктної документації визначається замовником (інвестором) самостійно, відповідно до ста-
тистичної інформації щодо розміру середньомісячної заробітної плати штатних праців-
ників у будівництві та прогнозного індексу споживчих цін. Обґрунтування розміру 
кошторисної заробітної плати замовник повинен здійснювати на підставі власних мето-
дичних підходів, також можливим є застосування механізму розрахунку, що наведений в 
довідковому додатку Ж [3]. Для цього можна відправити запити всім потенційним підря-
дникам з метою отримання інформації про розмір надбавок та доплат до заробітної плати 
робітників та питомої ваги робітників, що їх отримують, за визначений період та щодо 
розміру усередненої заробітної плати підрядних підприємств.  

При складанні ціни пропозиції учасник (підрядник) конкурсних торгів (договірної ці-
ни) розраховує розмір кошторисної заробітної плати, зважаючи на середньомісячну заро-
бітну плату одного працівника в режимі повної зайнятості, з урахуванням системи оплати 
праці, яка встановлена на підприємстві. На етапі проведення взаєморозрахунків за обсяги 
виконаних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається згідно з розміром, пе-
редбаченим у погодженій із замовником договірній ціні. Уточнення розміру кошторисної 
заробітної плати можливе за умови зазначення цієї умови в договорі підряду. 

Недоліком такого порядку визначення розміру кошторисної заробітної плати на стадії 
інвесторської документації є те, що не враховується для середньострокових та довго-
строкових договорів прогнозний індекс споживчих цін наступних років, адже Порядком 
передбачається збільшення середньомісячної заробітної плати в будівництві (у розрахун-
ку на одного працівника) на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік. 

Позитивною стороною є те, що підрядники мають можливість зазначати свій розмір 
кошторисної заробітної плати з огляду на середньомісячну заробітну плату одного праці-
вника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті будівництва. 

Як зазначалось раніше, пунктом 5 Наказу Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку 
розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні 
вартості будівництва об’єктів» [5] передбачено, що визначення розміру кошторисної 
заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних тор-
гів (договірної ціни) здійснюється учасником згідно із середньомісячною заробітною 
платою одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати 
на об’єкті будівництва. Аналогічне формулювання передбачено й у нормативних доку-
ментах із визначення вартості будівництва. Тобто в жодному нормативному документі 
не зазначено, як замовник повинен перевіряти розрахунок і чи взагалі правомірно вима-
гати його від підрядника під час узгодження договірної ціни. 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» [6] замовник має 
право вимагати від учасників процедури закупівлі надання інформації про їх відповід-
ність кваліфікаційним критеріям, яка має бути підтверджена документально. Замовник 
може встановити один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв та вимагати від 
учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям, що зазначенні в пункті 2 статті 16 зазначеного Закону. 

Таким чином, стосовно працівників надається довідка, що містить лише інформацію 
про працівників учасника (наявність відповідної кваліфікації, необхідних знань та досві-
ду, кількість працівників), а не фактично виплачена заробітна плата за минулий період. 
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Пропонуємо внести відповідні зміни як у тендерне законодавство, так і в кошторис-
но-нормативну базу України щодо обов’язкового висвітлення учасниками тендерних 
закупівель фактично виплаченої заробітної плати за минулий період на підставі подан-
ня Звіту із праці за формою № 1-ПВ (місячна) або № 1-ПВ (квартальна). Отже, замов-
ник, з урахуванням прогнозного рівня інфляції зможе вийти на орієнтовний рівень за-
робітної плати підрядника. 

Нині рівень кошторисної заробітної плати, який встановлюється як мінімальний, зале-
жить від фактичного рівня заробітної плати в будівництві та з урахуванням прогнозного 
індексу споживчих цін відображає витрати на заробітну наближені до реальних (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рівень заробітної плати у 2019 році 

Джерело: сформовано авторами на основі [4]. 

Аналізуючи рівень заробітної плати в Україні за видами діяльності у 2019 році, не-
обхідно зауважити, що заробітна плата в будівництві посідала середню позицію і ста-
новила 9356 грн (рис. 3). Зокрема, рівень заробітної плати в будівництві двічі менший, 
ніж у фінансовій та страховій діяльності та в 1,24 раза – ніж у галузі промисловості. 

 
Рис. 3. Заробітна плата за видами діяльності у 2019 році 

Джерело: сформовано авторами на основі [4]. 
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Витрати, пов’язані з виконанням усіх видів дорожніх робіт, можна поділити на чо-
тири основні складові: матеріальні ресурси, оплата праці робітників, експлуатація до-
рожніх машин та механізмів, а також інші витрати. У структурі вартості дорожніх робіт 
вагому частку займають витрати на будівельні матеріали та вироби (60-75 %), тоді як 
частка заробітної плати становить усього 5-10 % залежно від виду робіт (табл. 1).  

Таблиця 1 
Структура вартості дорожніх робіт 

Стаття витрат % 
Заробітна плата 5-10 
Експлуатація машин та механізмів 10-30 
Матеріальні ресурси 60-75 
Інші витрати 10-15 

Джерело: розроблено авторами. 

Необхідно зазначити, що структура вартості дорожніх робіт, по якій враховуються 
фактичні витрати дорожньої організації, суттєво відрізняється від структури кошторис-
ної вартості робіт. Щодо заробітної плати робітників, то її частина входить в інші статті 
кошторисної вартості дорожніх робіт: заробітна плата машиністів та робітників, які об-
слуговують машини, віднесена до витрат на експлуатацію машин та механізмів; заробі-
тна плата робітників, зайнятих на навантаженні, транспортуванні й вивантаженні буді-
вельних матеріалів, включена у вартість матеріалів; заробітна плата інженерно-
технічних працівників і службовців включена в загальновиробничі та адміністративні 
витрати; також частина заробітної плати є в таких статтях кошторисної вартості, як 
«Тимчасові будівлі і споруди», «Зимове (літнє) подорожчання», «Витрати на переве-
зення працівників», «Кошти на відряджання працівників будівельних організацій на 
об’єкт будівництва», «Витрати на перебазування будівельно-монтажних організацій 
або їх структурних виробничих підрозділів», тощо. Крім того, система ціноутворення в 
будівництві (зокрема і при визначенні вартості дорожніх робіт) ґрунтується на норма-
тивно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних 
ресурсів. А тому заробітна плата при проведенні взаєморозрахунків (складанні форми 
КБ-2В «Акт приймання виконаних будівельних робіт») визначається на підставі норма-
тивно-розрахункових трудовитрат, що визначаються з використанням кошторисних но-
рмативів і вартості людиногодини. Враховуючи це, може мати місце факт розбіжностей 
між фактичними витратами на заробітну плату працівників, підтверджених первинними 
бухгалтерськими документами, та нормативною кошторисною заробітною платою, пе-
редбаченою формою КБ-2в. 

Тому відповідно до діючих у системі ціноутворення правил і принципів сама по собі 
форма № КБ-2в не може засвідчувати справжність розміру витрат, фактично понесених 
підрядником. Крім того, статтею 845 Цивільного кодексу України [7] визначено, що ко-
жен підрядник має право заощадити кошти за умови виконання всіх обсягів робіт, перед-
бачених у договорі, і з урахуванням якісного виконання робіт. Заробітна плата на підпри-
ємстві виплачується не на підставі рекомендованого рівня, а відповідно до норм 
трудового законодавства і внутрішніх документів підприємства (трудові контракти, ко-
лективний договір, трудові угоди, тарифні сітки окладів). Так, відповідно до даних, нада-
них підрядними дорожніми підприємствами, фактичний розмір середньої заробітної у 
2019 році становив 12 000 грн, що на 40 % більше, ніж мінімально встановлений рівень. 

Таким чином, на сьогодні, проаналізувавши вакансії дорожньої галузі, можна зро-
бити висновок, що дорожні підприємства у своїх пропозиціях перевищують мінімаль-
ний рівень кошторисної заробітної плати у 2,5 раза (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Рівень заробітної плати вакансій робітників дорожньої галузі у 2020 році 

Вакансія Рівень заробітної плати, грн 
Дорожній робітник від 9000 до 20 000 
Машиніст бульдозера від 8696 до 15 000 
Машиніст екскаватора від 10 000 до 20 000 
Водій самоскиду від 10 000 до 20 000 
Водій навантажувача від 10 000 до 20 000 
Машиніст котка від 10 000 до 25 000 
Машиніст автогрейдера від 10 000 до 25 000 
Машиніст асфальтоукладальника від 20 000 до 25 000 
Джерело: сформовано авторами на основі [8]. 

29 січня 2020 року Державною службою статистики України було оприлюднено 
статистичну інформацію щодо розміру середньомісячної заробітної плати за видами 
економічної діяльності за період з початку року у 2019 році, який становить 9356 грн за 
видом діяльності «Будівництво». Постановою Кабінету Міністрів України [9] схвалено 
основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України на 
2020-2022 рр., та визначено, що показник прогнозного індексу споживчих цін на 2020 
рік становить 106,4 %. Тому рівень кошторисної заробітної плати, який може врахову-
ватися у 2020 році при обчисленні вартості робіт із будівництва, ремонтів та експлуата-
ційного утримання автомобільних доріг загального користування має бути не нижчим 
ніж 9954,78 грн. 

Висновки і пропозиції. Отже, наближення кошторисної зарплати до фактичної за-
робітної плати стало можливе завдяки довгоочікуваним змінам у законодавстві, які ба-
гато років стримували розвиток усієї галузі будівництва, які скасували механізм 
централізованого та зарегульованого розрахунку розміру кошторисної заробітної плати 
та спростили процес її розрахунку. Такі зміни дозволяють визначати об’єктивну ринко-
ву оплату праці в дорожньої галузі та стимулюватимуть покращення інвестиційного 
клімату в галузі та є актуальними враховуючи сучасний стан та особливості фінансу-
вання дорожньої галузі [10; 11; 12]. Однак необхідно внести вимоги в нормативно-
кошторисне законодавство для можливості порівняння фактично виплаченої заробітної 
плати на підприємстві із заробітною платою, яку підрядник планує отримувати на 
об’єкті. 
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AND THE EU: MECHANISM OF INTERACTION OF THE PARTIES 

У статті досліджено фактори, умови, принципи та інструменти взаємодії сторін при реалізації транскордонного 
співробітництва України з країнами ЄС. Формування організаційно-економічного механізму взаємодії учасників транско-
рдонного співробітництва потребує від усіх сторін залучення значний потенціал для адаптації до специфічних рис взає-
модії: бар’єрності та контактності. Як інструмент, який дозволяє певною мірою нейтралізувати вплив негативних фа-
кторів у процесі технологічного, соціального та економічного зближення регіонів, пропонується застосовувати 
інфраструктурний стандарт. Питання інфраструктурного забезпечення виступає на перший план у процесі реалізації 
механізму транскордонного співробітництва, яку рекомендується вирішувати через формування кластерних структур.  
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Рис.: 4. Бібл.: 10. 
В статье исследованы факторы, условия, принципы и инструменты взаимодействия сторон при реализации транс-

граничного сотрудничества Украины со странами ЕС. Формирование организационно-экономического механизма взаи-
модействия участников трансграничного сотрудничества требует от всех сторон привлечения значительного потенци-
ала для адаптации к специфическим условиям такого взаимодействия: барьерности и контактности. В качестве 
инструмента, который позволяет в определенной степени нейтрализовать влияние негативных факторов в процессе 
технологического, социального и экономического сближения регионов, предлагается использовать инфраструктурный 
стандарт. Проблематика инфраструктурного обеспечения выступает на первый план в процессе реализации механизма 
трансграничного сотрудничества, которую рекомендуется решать через формирование кластерных структур. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество; трансграничный регион; механизм взаимодействия, ин-
фраструктурный стандарт, кластер 

Рис.: 4. Библ.: 10. 
The article defines the factors, conditions, principles and tools of interaction between the parties in the implementation 

of cross-border cooperation of Ukraine with EU. The formation of the organizational and economic mechanism of interac-
tion between the participants of cross-border cooperation requires significant involvement of all parties to adapt to the spe-
cific features of interaction: barriers and contacts. As a tool that allows to some extent to neutralize the impact of negative 
factors in the process of technological, social and economic convergence of regions, it was proposed to use the infrastructure 
standard. The issue of infrastructure comes to the fore in the process of implementing the mechanism of cross-border coop-
eration, which is recommended to be addressed through the formation of cluster structures. 

Keywords: cross-border cooperation; cross-border region; interaction mechanism, infrastructure standard, cluster. 
Fig.: 4. References: 10. 
JEL Classіfіcatіon: O18; R11 

Постановка проблеми. Після обрання у 2014 році Україною національної інтегра-
ційної політики з Європейським Союзом завдання на регіональному рівні розширились 
до необхідності впровадження світових підходів просторового розвитку, а також прис-
кореного долучення до єврорегіонального співробітництва. Результатом співпраці очі-
кується отримання низки позитивних ефектів для підприємницького сектору, домогос-
подарств та держави. Зокрема, у сфері інфраструктурного забезпечення передбачається 
розширення та зміцнення співробітництва, стимулювання забезпечення ефективності, 
безпечності та надійності вантажних та пасажирських перевезень відповідно до міжна-
родних вимог, узгодження параметрів різних видів транспортних систем з метою роз-
ширення потенціалу транспортних сполучень між Україною та ЄС. Співпраця з Євро-
пейським економічним товариством має бути спрямована на прискорення модернізації 
інфраструктурного сектору України, гармонізацію операційних стандартів і політики з 
європейською практикою.  

 Іванова Н. В., Мініна О. В., 2020 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання транскордонного співробітниц-
тва України з країнами ЄС виступає предметом дослідження багатьох вчених, зокрема: 
П. Бєлєнького, В. Гейця, М. Долішнього, М. Дубини, Ю. Макогона, А. Мокія, 
В. Мікловди, Н. Мікули, А. Мокія, В. Пили та інших. Проте, зважаючи на багатоаспек-
тність, залишається дискусійним та потребує поглибленого обґрунтування питання уз-
годження регіонального розвитку з європейським вектором співробітництва, зокрема 
щодо уточнення методології взаємодії саме на регіональному рівні. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Розвиток транскордонного 
співробітництва у сфері інфраструктурного забезпечення сприятиме зростанню транс-
портних потоків між Україною, ЄС та третіми країнами в регіоні; усуненню адміністра-
тивних, технічних, транскордонних та інших перешкод; покращенню транспортних ме-
реж і модернізації інфраструктури. У цьому контексті практичні аспекти забезпечення 
ефективності транскордонного співробітництва набувають дедалі більшої актуальності.  

Мета статті. Головною метою цього дослідження є формування організаційно-еконо-
мічного механізму взаємодії учасників транскордонного співробітництва України та ЄС. 

Виклад основного матеріалу. Транскордонна співпраця, починаючи з 2014 року, 
отримала додаткові стимули одночасного розвитку в кількох сферах, зокрема в питан-
нях розвитку сталої інфраструктурної політики, перегляд стратегій окремих галузей та 
регіонів, а також розвитку багатофункціональної транспортної мережі, приєднаної до 
Транс’європейської транспортної мережі (TENT). Також гостро проявило себе питання 
фінансування підтримки належного стану, пропускної здатності та вирішення пробле-
ми «вузьких місць» існуючої інфраструктури, а також ініціація та просування участі 
приватного сектору в транспортних проєктах [2].  

Передбачається співпраця в питаннях вступу до міжнародних транспортних органі-
зацій, імплементація і запровадження міжнародних угод і конвенцій у сфері інфрастру-
ктурного забезпечення, науково-технічне співробітництво, використання такого сучас-
ного інструменту, який уже засвідчив свою ефективність, як інтелектуальні транспортні 
системи, підтримка сумісності під час використання супутникових для координації 
транспортних потоків [2].  

Із розширенням кордонів ЄС з’явились оновлені орієнтири формування транспорт-
но-інфраструктурних осередків та розвитку міжнародних транспортних коридорів. В 
Європі нині у стані формування нова мультимодальна Транс’європейська транспортна 
система, яка включає всі види транспорту, а також впроваджується новий широкомас-
штабний план розбудови Транс’європейської транспортної мережі (TEN-Т). Цей план 
передбачав у 2020 р. об’єднати транспортні мережі всіх нових держав-членів ЄС у 
зв’язку з необхідністю створення більш потужного єдиного європейського ринку. Згід-
но з ухваленим ще у 2004 р. документом ЄС «Community guidelines for the development 
of the trans-European transport network» [8], інвестиції в такі проєкти зосереджуються на 
розвитку обмеженої кількості транс’європейських транспортних осей, завданнями яких 
є поєднання діючих учасників євроспільноти між собою та з новими країнами. На сьо-
годні на європейському транспортному просторі сформовано такі мультимодальні осі: 
центральна, південно-західна, південно-східна, північна, а також водні магістралі між 
ключовими портами Європи [9].  

У жовтні 2013 р. презентовано нову інфраструктурну стратегію ЄС97 [10], в якій 
акцентовано на забезпеченні можливостей мультимодального, мінімум трьома видами 
транспорту, сполучення в межах визначених коридорів. Додатковими умовами є необ-
хідність поєднання трьох держав і утворювати дві транскордонні секції. У результаті 
реалізації цієї Стратегії до 2050 р. оновлена транспортна мережа з’єднає 94 морські й 
річкові порти, 38 ключових аеропортів і дозволить оновити 15 тис. км залізниць, нала-
годивши на них швидкісний рух.  
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Зазначимо, що нині інфраструктурна система України не повною мірою інтегрува-
лася в транс’європейську мережу, а залишається поєднаною з нею операційно для за-
безпечення транспортного процесу.  

Отже, транскордонне співробітництво набуває все більш виражених форм, маючи 
як наслідок активний процес конвергенції економічного і соціального розвитку прико-
рдонних регіонів, зокрема, що стосується інфраструктурного забезпечення. Передумо-
вою цих процесів є геополітичні та географічні фактори, які пов’язані насамперед із зо-
внішньоекономічною політикою держав, спрямованою на ефективне співробітництво, 
особливостями географічного розташування регіонів, наявністю спільних кордонів і 
території проживання населення, що визначає схожість культури, мови, історії розвит-
ку (рис. 1). Сукупність специфічних рис прикордонних територій – бар’єрності та кон-
тактності – забезпечує їх взаємну адаптацію в цьому процесі й дає підстави передбача-
ти значний потенціал для розвитку різноманітних форм прикордонних відносин. 

 
Рис. 1. Комплекс передумов розвитку транскордонного співробітництва 

Треба зазначити, що поряд з об’єктивними передумовами, такими як географічне 
розташування регіонів, історико-культурні традиції взаємодії громад тощо, найбільш 
впливовими і значущими завжди були й залишаються економічні передумови, що ви-
значаються не лише вигодами сторін, але й наявними в них можливостями для співро-
бітництва. Найсуттєвішими серед них є: 

– однаковий або досить близький за рівнем виробничий і науково-технічний потен-
ціал прикордонних територій; 

– однаковий або досить близький рівень соціально-економічного розвитку; 
– наявність сталих виробничо-коопераційних зв’язків; 
– технологічна взаємозалежність та/або взаємодоповнення значної кількості вироб-

ничих процесів; 
– спільність економічних інтересів; 
– наявність подібних соціально-економічних проблем; 
– вигідність спільної підприємницької діяльності, розвитку малого і середнього бізнесу; 
– прагнення до сталого розвитку, спрямованого на збереження довкілля, тощо. 
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Очевидно, каталізатором розвитку транскордонного співробітництва завжди насампе-
ред є інтереси учасників, що опинилися у вигідних умовах. Кожен намагається використа-
ти свій шанс. Практика демонструє, що бізнес, основною метою якого є прибуток, дуже 
швидко заповнює всі вигідні ніші, зокрема й у зоні спільних інтересів сусідніх регіонів. 
Історично сформовані виробничі зв’язки між прикордонними регіонами, зумовлені проце-
сами територіального поділу праці, спеціалізації та кооперації, пояснюють спільні еконо-
мічні інтереси, що виступають рушійною силою в процесі транскордонної взаємодії.  До 
того ж, як показує час, альтернатива партнерства для більшості підприємств прикордонних 
регіонів України не знайдена або внаслідок економічної недоцільності, або взагалі – немо-
жливості. Зокрема, в деяких регіонах, наприклад, існує потужна промисловість будівель-
них матеріалів, зорієнтована на сировину прикордонних територій сусідніх держав, про-
мисловість інших орієнтована на ринки збуту суміжних регіонів. Розрив економічних 
зв’язків між цими регіонами негативно впливає на функціонування промисловості, тому 
ефективність і доцільність транскордонного співробітництва є очевидною. 

Часто передумовами транскордонного співробітництва виступають не тільки близь-
кі вихідні рівні соціально-економічного розвитку регіонів і наявність усталених 
зв’язків, але й необхідність вирішення однакових економічних проблем: підвищення 
технічного рівня виробництва й обслуговування, подолання технічної і технологічної 
відсталості економіки прикордонних регіонів порівняно з центральними, а також зага-
льноєвропейським рівнем, вирішення проблеми оновлення фондів, підвищення конку-
рентоспроможності продукції, оптимізація транспортної складової у вартості товарів за 
рахунок удосконалення транспортного обслуговування тощо. За таких умов першочер-
говою є проблема низької концентрації інвестиційних ресурсів у прикордонних регіо-
нах, вирішення якої вимагає об’єднання зусиль з метою пошуку додаткових організа-
ційно-економічних механізмів створення стимулюючого інвестиційного середовища. 
Основним принципом тут стає взаємна вигода. 

Проте вказаний принцип не єдиний – ефективне транскордонне співробітництво має 
будуватися на цілісній системі взаємопов’язаних принципів, що окреслює область при-
пустимих рішень у межах системи взаємодії. Оцінка ж рішень, що приймаються, метою 
яких має бути удосконалення взаємодії, спрямованої на підвищення ефективності фун-
кціонування кожної регіональної господарської системи, здійснюється за допомогою 
визначеної системи критеріїв (рис. 2). 

 
Рис. 2. Механізм вибору оптимального варіанта транскордонного співробітництва 
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Сукупність принципів, на яких має будуватися ефективне транскордонне співробіт-
ництво, повинна охоплювати економічну, соціальну, інформаційну, науково-технічну, 
екологічну, культурну та інші сфери взаємодій прикордонних регіонів суміжних дер-
жав, а оскільки, як і будь-яка інша, система транскордонного співробітництва прохо-
дить три фази: формування, функціонування та розвитку, то всі принципи можна згру-
пувати за вказаними фазами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Принципи транскордонного співробітництва 

Принципи формування відображують загальні умови зародження транскордонного 
співробітництва, базові засади його подальшого розвитку й удосконалення. Принципи фу-
нкціонування відображують суттєву сторону організації процесу взаємодії в динаміці. 
Принципи розвитку відображають фундаментальні засади подальшого розвитку, поглиб-
лення та удосконалення транскордонного співробітництва в майбутньому. Однак зазначені 
принципи є взаємопов’язаними і можуть бути характерними одночасно для декількох фаз. 

Успішний розвиток транскордонного співробітництва визначається цілим комплек-
сом факторів різного ступеню значущості і впливу. Фактори першого порядку визна-
чають можливість співробітництва як таку. Це передусім наявність державного кордо-
ну і фізичної можливості встановлення контактів між прикордонними регіонами, тобто 
об’єктивні фактори, що зумовлюють зародження і розвиток транскордонної взаємодії. 
Фактори другого порядку визначають, наскільки ефективно цю можливість можна ви-
користовувати, тобто впливають на глибину та ефективність співробітництва. До таких 
факторів переважно належить стан певного об’єкта, процесу, рівень його розвитку, пе-
рспективність існування. Так, наприклад, технічний стан будь-якої виробничої системи 
або підсистеми в регіоні визначає глибину взаємодії з аналогічними системами й підси-
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стемами в сусідніх регіонах. Деякі види співробітництва внаслідок цього можуть бути 
розвиненими, більш ефективними, а деякі – недостатньо розвиненими, хоча можливість 
співробітництва існує внаслідок наявності цих систем і зв’язків між ними. 

Надрівневими параметрами, що обумовлюють, трансформують і змінюють значу-
щість будь-якого фактору на кожному рівні, є загальнополітичні та загальноекономічні 
фактори. Вони є найменш керованими і прогнозованими. Передусім це зміна загально-
політичної ситуації, що може вплинути і на тенденції розвитку економічної взаємодії 
між державами, і на уяву про форми і глибину транскордонного співробітництва. Так, 
наприклад, різка зміна геополітичної ситуації, спричинена військовим конфліктом із 
РФ, зміна міжнародного вектора розвитку України в напряму європейської інтеграції 
звела до нуля транскордонне співробітництво з російськими прикордонними регіонами, 
зробивши його небажаними, неможливим і безперспективним. Це, зокрема, зламало 
сформовану раніше систему взаємодій та контактів і трансформувало концепцію пода-
льшого розвитку прикордонних регіонів України, що межують із Російською Федераці-
єю. У нових умовах стало необхідним відмовитись від попередніх перспектив подаль-
шого соціально-економічного співробітництва і зайнятися новими розробками, 
інвестиційними проєктами, пошуком інших «точок зростання». 

Водночас суттєвих якісних змін зазнало транскордонне співробітництво України з 
ЄС. Зокрема, в 11 прикордонних регіонах України за останні роки реалізовано і реалі-
зуються програми транскордонної співпраці з ЄС у межах двох масштабних ініціатив 
Євросоюзу: Європейського інструменту сусідства та Програми Територіального спів-
робітництва країн Східного партнерства (рис. 4) [3]. 

 
Рис. 4. Програми транскордонного співробітництва 

Розширення співробітництва України, Білорусі, Молдови з країнами ЄС стало аль-
тернативою транскордонного співробітництва з російськими регіонами, яке на сьогодні 
є неможливим унаслідок ускладнень відносин із РФ. 

Взагалі, якщо говорити про вплив загальнополітичних факторів, то можна зазначи-
ти, що Україна перебуває нині в епіцентрі впливів, які йдуть передусім з боку Європи, 
Росії, США, хоча Україна заявила про своє прагнення інтеграції в Європу. 

Загальноекономічні фактори, як і загальнополітичні, є екзогенними щодо будь-якого 
прикордонного регіону, а отже, не можуть бути скоригованими або перебуває під будь-
яким впливом регіону, але здійснюють такий вплив на процеси взаємодії між країнами, і, 
зокрема, на транскордонне співробітництво. До таких факторів можна віднести: 

•Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, 
Чернігівська області

•3,3 млн євро

Програма співробітництва EaPTC 
Білорусь – Україна 

•Одеська, Вінницька, Чернівецька області
•3,3 млн євро

Програма співробітництва EaPTC 
Молдова – Україна

•Волинська, Львівська, Закарпатська області
•183 млн євро

Програма транскордонного 
співробітництва “Польща –

Білорусь – Україна 2014-2020”

•Закарпатська, Івано-Франківська області
•73,9 млн євро

Спільна операційна програма 
“Угорщина – Словаччина –

Румунія – Україна 2014-2020”

•Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська 
області

•60 млн євро

Спільна операційна програма 
“Румунія – Україна”
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– процеси глобалізації, інтеграції, регіоналізації; 
– постійне поглиблення інтернаціоналізації виробництва; 
– об’єктивні закономірності НТП; 
– структурні зміни, що постійно відбуваються як у світовій економіці, так і в еконо-

міці окремих країн під впливом НТП та НТР; 
– активізація процесів економічного реформування господарських систем окремих 

країн відповідно до викликів сучасної світової економіки; 
– наявність і необхідність вирішення глобальних проблем сучасності тощо. 
Надрівневим фактором розвитку транскордонного співробітництва є також еконо-

мічна політика держави, основними й найбільш впливовими елементами якої є бюдже-
тно-податкова, грошово-кредитна, соціальна і зовнішньоекономічна політики, що ви-
значають «правила гри» і створюють умови для реалізації стратегічних цілей держави 
як у внутрішній, так і в зовнішній сферах. Саме вектор економічної політики може ста-
ти причиною як позитивних, так і негативних змін у становищі країни в системі співро-
бітництва із сусідами. 

Економічні фактори виявляються чи не найбільш впливовими в процесі транскор-
донної взаємодії, формуванні міжрегіональних об’єднань, організації ефективного 
співробітництва в різних сферах діяльності. Економічна самостійність підприємств, 
уникання надмірного впливу політичних чинників ставить на перший план критерії 
економічної вигоди. 

Ключовими щодо ефективності транскордонного співробітництва економічними 
факторами є: 

– рівень використання ресурсного та технологічного потенціалів; 
– темпи розвитку основного виробництва; 
– зрілість ринкових відносин, динаміка розвитку регіональних і національних ринків; 
– масштаби та перспективи розвитку економічних взаємозв’язків регіонів; 
– розвиток зовнішньоекономічних зв’язків кожної з країн; 
– раціоналізація транспортно-економічних зв’язків; 
– досягнутий рівень науково-технічного розвитку; 
– революційні зміни в інформаційних технологіях тощо. 
Дія вказаних факторів має і певний соціальний ефект, оскільки відображується на 

рівні життя населення. Зокрема, зростання національного доходу, збільшення вільного 
часу, зростання культурно-освітнього рівня населення з середньою та вищою освітою 
спонукають до активної взаємодії, розширення зв’язків з іншими країнами та регіона-
ми, пошуку нових форм співробітництва. 

Прояв будь-яких впливів, змін, ініціатором яких виступають як держави, що взає-
модіють, так і окремі господарюючі суб’єкти, повинен бути формалізованим, тобто ма-
ти правову основу. Наявність і сприятлива дія політичних, економічних, географічних 
та інших факторів і передумов розвитку інтеграційних процесів зводиться до мінімуму 
через відсутність або недостатню розвиненість нормативно-правової бази системи 
співробітництва. 

На сьогодні ратифіковані й уже набули чинності двосторонні і багатосторонні між-
народні договори (угоди) за участю України, що стосуються проблеми прикордонного і 
міжрегіонального співробітництва, зокрема в економічній, екологічній, соціальній, ку-
льтурній та інших сферах. Основним документом, що регламентує ці процеси, виступає 
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіаль-
ними общинами або властями (Мадрид, 21 травня 1980 р.), до якої Україна приєдналася 
в 1993 р. [6]. Основним нормативно-правовим документом у нашій державі з цього пи-
тання є Закон України «Про транскордонне співробітництво» [7]. Одним з інструментів 
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реалізації положень, визначених вказаними документами, є Державна програма розвит-
ку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки [5]. Серед двосторонніх угод 
можна визначити такі: 

– Договір про основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорсь-
кою Республікою (06.12.1991 р.); 

– Угода про добросусідські відносини та співробітництво між Республікою Польща 
та Україною (18.05.1992 р.); 

– Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Бол-
гарією (05.10.1992 р.); 

– Договір про добросусідство, дружні відносини та співробітництво між Україною 
та Словацькою Республікою (29.06.1993 р.); 

– Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною та Чеською Респу-
блікою (26.04.1995 р.); 

– Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво 
між прикордонними областями України та адміністративно-територіальними одиниця-
ми Республіки Молдова (11.03.1997 р.); 

– Договір про відносини добросусідства та співробітництва між Україною та Руму-
нією (02.06.1997 р.).; 

– Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про співро-
бітництво з прикордонних питань (25.09.2006 ). 

Тісно пов’язаним із транскордонним співробітництвом є питання економічної без-
пеки, яку економіст М. Дубина у своїй роботі запропонував розглядати як «…свободу 
від негативного зовнішнього та внутрішнього впливів на будь-які спільні дії, спрямова-
ні на посилення та поглиблення співпраці між територіальними громадами або владою, 
які знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, у сфері еконо-
мічних відносин» [1]. Як інструмент, який дозволить певною мірою нейтралізувати 
вплив зазначених негативних факторів, можна розглядати інфраструктурний стандарт. 

Реалізація транскордонного співробітництва потребує регламентування формування 
та функціонування транскордонних утворень, створення загальних форматів діяльності 
всіх учасників, які були б загальноприйнятими в усьому європейському просторі. Та-
ким інструментом, на наш погляд, можуть стати інфраструктурні стандарти [4]. Інфра-
структурний стандарт уніфікує інфраструктурну послугу, яка є однією з провідних при 
здійсненні транскордонного співробітництва. При цьому, зважаючи на специфіку між-
країнних утворень, стандартизація має поширюватись на прикордонні ресурси, транс-
портно-логістичні функції та операції, митні процеси, комунікаційну складову у сфері 
обміну інформацією між учасниками. 

Рівень інфраструктурного забезпечення прикордонної території, що відповідає ін-
фраструктурному стандарту, безпосередньо пов’язаний із безпекою регіональної сис-
теми і є своєрідним індикатором її граничного стану. 

Висновки і пропозиції. Отже, доцільність та ефективність транскордонного спів-
робітництва визначається його перспективами: 

– транскордонне співробітництво є засобом економії суспільної праці і дозволяє 
практично використовувати територіальний і міжнародний поділ праці, підвищити 
ефективність виробництва. Завдяки економічному співробітництву, розвинутій транс-
портній системі прикордонні регіони матимуть можливість одержувати необхідні това-
ри, які не виробляються на їх території або виробництво є занадто дорогим; 

– розширення використання наявного економічного потенціалу регіонів; 
– сприяння зближенню регіонів, підвищенню ефективності їх взаємодії; 
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– транскордонне співробітництво дозволяє скоротити транспортні витрати завдяки 
раціоналізації розподілу вантажних і пасажирських перевезень; 

– спрощення вирішення проблеми спільного обслуговування міжнародних переве-
зень за рахунок уніфікації або зближення митного законодавства, лібералізації та 
спрощення процедур з міжнародним транзитом з метою прискорення перетину кордо-
нів, скорочення термінів перевезень; 

– розширення фінансових та інвестиційних можливостей окремих регіонів завдяки 
об’єднанню їх зусиль по залученню коштів на будівництво, розвиток, підтримання не-
обхідного технічного та інфраструктурного рівня розвитку. 

Вирішення проблеми методології та інструментального забезпечення і кардинальне 
поліпшення ситуації у сфері транскордонного співробітництва для України можливо 
через формування транскордонних кластерів, які набули значного поширення у прико-
рдонних регіонах європейських країн. Незважаючи на те, що на сьогодні цей напрям є 
основою наукового пошуку багатьох вітчизняних та закордонних вчених, існує потреба 
не тільки вирішення проблем практичного впровадження таких інституціональних оди-
ниць, але й відчувається недостатній методологічний базис. Отже, тема цього дослі-
дження є перспективним напрямом подальшого всебічного наукового обґрунтування.  
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Fig.: 1. References: 12. 
У статті досліджено інституціональне ядро функціонування регіональної економіки в умовах децентралізова-

ного управління та посилення конкурентоспроможності. Окреслено основні підходи до децентралізації управління 
економікою на засадах локалізації. Проаналізовано чинники формування ефективних територіальних громад. За-
пропоновано реконструктивно-модернізаційні аспекти становлення нового інституціонального ядра. Надано ав-
торське тлумачення поняття гармонізації інституціонального впливу на процеси регіонального розвитку. 

Ключові слова: регіональна економіка; регіон, децентралізоване управління; інституціональне ядро; конкурен-
тоспроможність. 

Рис.: 1. Бібл.: 12. 
В статье исследованы институциональное ядро функционирования региональной экономики в условиях децен-

трализованного управления и усиления конкурентоспособности. Определены основные подходы к децентрализации 
управления экономикой на основе локализации. Проанализированы факторы формирования эффективных террито-
риальных общин. Предложено реконструктивно-модернизационные аспекты становления нового институциональ-
ного ядра. Предоставлено авторское толкование понятия гармонизации институционального влияния на процессы 
регионального развития. 

Ключевые слова: региональная экономика; регион; децентрализованное управление; институциональное ядро; 
конкурентоспособность. 

Рис.: 1. Библ.: 12. 
JEL Classification: R500; R580 
Problem statement. Under the conditions of strengthening of globalization processes in 

world economic systems a regional aspect of competition is important. At the regional level, it 
constantly contributes to a higher level of satisfaction of various needs in goods and services, 
encourages commodity producers to develop markets at different hierarchical levels (commu-
nity – region – state – global world) and search ways to modernize the production, improving 
quality while reducing costs and prices for products. In this way, competition is an element 
that organizes competitions for markets between regions, countries and even their associa-
tions, it contributes to the establishment of regional specialization, qualitative improvement of 
the state of productive forces.  

Analysis of recent research hand publications. Many scientific works of domestic and for-
eign scientists are devoted to problems of institutional aspects of the functioning of the regional 
economy, among which O. Amosha, M. Butko [1; 2], A. Chukhno, B. Danylyshyn, V. Dubnytskyi 
[5], S. Fedulova, Z. Gerasymchuk, V. Heyets, V. Kulishov [7], І. Lukinov, V. Marhasova [6], 
O. Padalka [7], V. Symonenko [11], V. Tarasevych [10], P. Yeshchenko [9] etc. 

Selection of previously unsettled parts of the general problem. The analysis of the re-
sults of scientific works shows the importance of the question of institutional aspects of the 
functioning of the regional economy in the context of decentralization and taking into account 
the processes of strengthening competitiveness, but in the current conditions of state for-
mation, these issues need further research and analysis. 
 Попело О. В., 2020 
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The purpose of the article is to study the institutional core of the regional economy in 
the conditions of decentralized management. 

Statement material. The global competition strategy of Ukraine should provide for the 
predominance and retention of a decent place in the geo-economic competitive environment. 
At the heart of its formation purposeful policy of the state should underlie, the support of mi-
croeconomic subjects should be its basis. The success of the latter in the global competitive 
competition is able to ensure success of the country's competitive strategy. The initial point of 
its formation is to identify factors that could either contribute to the successful positioning of 
the country in a global competitive environment, or slow it down.  

Based on the existing scientific genesis, the modern regional competitiveness can be char-
acterized as spatial capacity in the conditions of increased globalization trends to ensure effec-
tive use of existing and implementation of unique resources of spatial, mineral-raw, industrial, 
scientific and technical, intellectual, infrastructure and cultural-ethnic direction to accelerate 
the modernization of productive forces, increase living standards and consolidate the long-
term competitive advantage.  

It is stressed that the priority task of our state to the nearest prospect is to ensure imple-
mentation of the policy aimed at creating such a level of competitiveness of the national 
economy which would allow in the conditions of the new character of the transformations of 
globalized economic processes to be a worthy entity in the international economic relations, 
capable, in contrast to corporate interests, which often have a globalizing character, to protect 
national interests, comprehensively focusing on the policy of avoiding threatening debt [8].  

One of the ways of creating and maintaining competitive advantage is taking into account 
the overall development strategy of the country's historical, geographical, socio-economic and 
environmental features of the regions which can seriously influence success in competition. 
The need to consolidate the Ukrainian positions in international division of labor determines 
the objective need for decentralization of social development [1]. 

P. Yeshchenko o focuses on the fact that when developing economic policy aimed at re-
storing and raising the economy of Ukraine, it is necessary to take into account the theoretical 
provision that the great duration of the crisis and depression is more destructive to the fate of 
further economic growth than the depth of the recession. In the case of deep but low-term re-
cession it is easier to maintain production and creative groups because the qualification of 
employees and high-performance skills [9] are not lost.  

According to V. Tarasevych, imperative for a successful future country national harmony 
can be achieved not so much in the social halls and high offices, as in the process of daily 
economic, social and political activities of millions of citizens, in the process of active inter-
action of their dissimilar interests, including economic ones. Without such a full interaction, it 
is difficult to rely on creation, dominance and effective implementation of national interests 
and goals – not only common for all social clusters (groups, strata) and citizens who form 
them, but also synergistic ones [10].  

Taking into account the decentralization problem established in Ukraine, its combination 
with the creation of adequate conditions of regional and local development becomes of par-
ticular relevance because decentralization as a way to increase the capacity of local self-
government to influence the development of territories has never been perceived in post-
soviet Ukraine as a serious factor in overall development. It is always the opposed attempt, 
based solely on political motives, to allocate authoritative powers in favor of the center for the 
concentration of financial resources with their further "distribution" on the basis of a formula 
or without it. In this respect, decentralization of local governments was considered as a way to 
gain more authority and financial resources for them.  

S. Romaniuk points out that due to the institutional weakness of the Ukrainian state in mod-
ern conditions, implementation of the rapid radical full-scale decentralization is an extremely 
difficult task. It should be borne in mind that the development of any territory (country, region, 
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community) is always deterministic in time and space. Each of these areas has an excellent his-
tory, legacy, political problems, and other characteristics that affect the determination of the tra-
jectory of economic growth, social prospects, etc. The size of an individual country, the level of 
development (political, economic, cultural, etc.) of other countries surrounding it also has a sig-
nificant impact on the development. Such variability determines the circumstances and peculiar-
ities that change all the time between countries and within countries. It defines the character, 
way, directions of reforms and their speed. The transformation model that has been successfully 
implemented in a specific time period in a certain country is unique, and expectations for its 
repetition with similar results under other circumstances in another time period in another coun-
try are groundless. Decentralization should be aimed at strengthening the capacity of the state 
and community to the conditions of economic and social development that have been formed in 
Ukraine. The most optimum ratio of centralization – decentralization, the use of different types 
and forms is the most acceptable in the current conditions. 

According to V. Zahorskyі, the modelling of the national economy needs changes of man-
agement mechanisms in accordance with the transformation of the structure of productive forc-
es and production relations. In today's conditions of functioning of the Ukrainian economy, the 
primary problem arises in overcoming regional differences affecting the establishment of mech-
anisms for effective interaction of the centre with regional and local government bodies [12].  

The policy of decentralization, declared at all levels of state power now, causes fundamen-
tal changes in the principles and philosophy of public administration of regional economic 
systems aimed at democratization of management, powers and increased responsibilities. In 
the future it is advisable to investigate the influence of specific regions in forming the general 
system of public administration of economic processes [12].  

Implementation of the decentralization reform in Ukraine singles out two main pillars of 
its bearing poles: the state and territorial communities. The reform increases the opportunities 
of local self-government, especially newly formed communities and simultaneously has to 
change the old organization of power and lay a new national basis for the modern corps of 
public servants and officials of local government. In fact, they are supervised as for their ob-
servance of the Constitution and the laws of Ukraine, execution of state programs, and they 
will organize and guide the interaction of local bodies with central ones, especially in the state 
of martial law or emergency, hazardous environmental situations, etc. They will create a new 
framework of public relations; become actors of the institutional market, generators of mod-
ern functional communication systems, at the same time tools of the innovative way to man-
age the country under the influence of European integration.  

At the current stage of the state building, public administration reform was proclaimed as 
one of the key reforms, in particular, among 10 reforms for priority implementation in the strat-
egy for sustainable development "Ukraine-2020" approved by decree the of President of 
Ukraine. The coalition agreement among the main areas of decentralization and local self-
government reform defines the formation of self-sufficient communities as the administrative-
territorial units of the basic level. Reform of administrative and territorial structure is provided 
by the new State strategy for regional development up to 2020 adopted in August 2014 [8].  

The lack of an effective regional policy and the organizational and economic mechanism 
for sustainable development of regions, the presence of depressed regions and the problems of 
structural transformations in the old industrial regions resulted in a rather radical differentia-
tion of the Ukrainian regions by the level of economic and social development [2].  

T. Lazareva notes that the increase in interregional asymmetry is accompanied by an increase 
in the number of depressed, problematic and backward areas. Under such conditions, the territory 
of Ukraine cannot be considered a homogeneous and balanced economic space [5].  
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According to O. Vlasіuk, increase of the powers of communities in their relations with the 
center, the right to form and implement strategies for development and to determine the pro-
spects of the region without excessive administrative interference with Kyiv, concentration 
necessary for the self-development of financial resources at the level of territorial communi-
ties were and remain the main demands on the ground. Decentralization in this regard is not 
an unconditional panacea, but it is quite able to satisfy the "appetites" of regions with respect 
to self-development and preserve the uniformity and integrity of the state.  

O. Padalka and V. Kulishev argue that the decentralization policy should be aimed at cre-
ating conditions for increasing the competitiveness of the regions as a basis of dynamic de-
velopment of the state. In this connection it is necessary to redirect the economy of regions to 
an innovative model of development. The main strategic resources and the main factors of 
economic growth in the regions are the structural changes, processes, reforms and human po-
tential, in which regions are quite able to regulate the existing potential, which as a result will 
maximize the contribution to national economy, ensure the increasing of competitive ad-
vantage on the regional, national and world markets [7]. 

The process of decentralization of power and reforming of local self-government foresees 
the creation of an effective state governance system of regional development capable of 
providing high quality and accessible public services for the population guaranteeing the safe-
ty of human activity regardless of their place of residence. Decentralization envisages grant-
ing to local authorities the maximum number of powers on the basis of subsidiarity, sufficient 
level of resource provision (in particular, financial resources) which will be a strong basis of 
sustainable development promoting the growth of the responsibility for fulfilling their com-
mitments to the development of the community and enforcing the legality. Decentralization is 
the only way to build a strong, unitary, democratic, European Ukraine. The integral part of 
decentralization is strengthening of the accountability of authorities to the places of voters – 
residents of the community, citizens, for whose welfare all the branches of state power in 
Ukraine should work.  

The recent economic model, focused on reconstruction of the national economy through 
decentralization and empowerment of communities, should fundamentally change the role of 
state nature management bodies – the Ministry of Ecology and Resources of Ukraine, state 
agencies for management of relevant natural resources (state geocadastre, state forestry, state 
agency, etc.). Thus, more accounting, supervisory boards and regulatory functions are fixed 
for them and territorial communities in the decentralization process, devolution and delega-
tion of powers may transfer a significant part of the rights of the permissive, prescription and 
control of nature (from the organizations). It is also possible to significantly reduce the specif-
ic weight of natural resources of the national importance in the natural wealth of the country, 
passing them in the use and disposal of territorial communities. 

The main approaches to the decentralization of economic management based on the lo-
calization include the following fundamental factors:  

 firstly, the transfer of part of the managerial financial and production powers from the 
center to the region;  

 secondly, the territorial community assumes the functions of mobilizing funds to sum-
marize the balance of income with costs;  

 -thirdly, the mobilization of investments in the priority areas of the economy to opti-
mize the proportions of the production, income and consumption;  

 fourthly, the economic freedom to organize entrepreneurship to increase the number of new 
high-performance jobs and to create their own product for domestic consumption and export;  

 fifthly, the dominance of private property and private initiative in the organization of the 
production of goods and services and their implementation within the private-state partnership;  
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 sixthly, increasing the competitive advantages and their actions in the domestic and for-
eign markets;  

 seventhly, the increase in productivity, the mass of invested capital and production 
efficiency. 

An important problem of transition countries is to reduce the excessive centralization in de-
cision-making and administration to ensure effective localization of resources to provide public 
goods and motivation for their provision at the expense of the minimum costs. Achievement of 
such structural changes in the economy is a very difficult task since there are a number of insti-
tutional conditions and problems accompanying the decentralization processes in these coun-
tries and making it even more difficult. Therefore, in implementing the decentralization reform 
we should not expect rapid results of improvement of the development management quality on 
the ground. The experience of such reforms in transit countries proved the importance of ade-
quate institutional arrangement of the country's economic space which could lead to a positive 
impact of decentralization in economic development only in medium- or long-term. In general, 
foreign experience mainly confirms the impact of fiscal processes.  

However, even after the unification, most of the territorial communities are unlikely to be 
financially self-sufficient. The planned average size of Ukrainian rural communities is at the 
level of 9. Residents, even in such high-income countries as Finland has not given the oppor-
tunity to perform a wide range of functions. Foreign practice shows that the optimum perfor-
mance of health functions is possible in a community, which covers more than 20 thousand 
and education – more than 50 thousand people. This means that even amalgamated communi-
ties need an additional toolkit for combining efforts with other communities to perform a 
number of functions.  

S. Romanіuk draws attention to the fact that the important threat of decentralization in 
Ukraine is a possibility of reducing the volume of revenues from the PIT as a result of the tax 
reform. In most EU member states, this source of income is the main one for local budgets, 
and it is unlikely to compensate for its reduction by other sources of tax. With all the im-
portance of property taxes, it is not necessary to overestimate their value for local budgets: 
even in high-capitalization countries, such sources mostly do not exceed 10 % of local budget 
revenues. Therefore, when choosing a draft tax reform it is necessary to take into account the 
importance of PIT revenues for local budgets [8].  

The practical implementation of decentralization reforms brings Ukraine closer to Euro-
pean development standards, since the implementation of the decentralization principle and 
increasing the effectiveness of local self-government are considered as the basis for effective 
policy in the EU countries and other developed countries of the world. Ukraine won the right 
to join the community of democracies and recognizes that the full implementation of the asso-
ciation agreement with the EU requires the implementation of comprehensive reforms, among 
them there is optimization of relations between the center and the regions and development of 
one of the leading places to the utmost. We should start out from understanding that the re-
form is necessary, regardless of the duration of the European integration process. Effective 
decentralization is the state attribute with which Ukraine can occupy a decent place within the 
European Community.  

Awareness of the degree of influence of the unitary state on regional development, and also 
taking into account the challenges caused by increased European integration processes do not 
doubt the necessity of reviewing traditional approaches to engagement potential of territorial 
communities, despite the fact that the bifurcation point of the state core of Ukraine is in the red. 

M. Butko argues that decentralization, coupled with the concentration of power of authori-
ty is really the only way to use completely the territorial potential of Ukraine, which has 
found an effective landing for most European Countries, including Poland, the Czech Repub-
lic, Hungary, Slovakia and others, which, together with our state, are raging the path of deep 
social transformations, but have diametrically opposed deliverables [2].  
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Thus, decentralization is a kind of imperative of time, but the implementation of this 
course contains a number of problems, challenges and even threats to be taken into account 
during the implementation of the road map of its realization into the institutional body of the 
state, strategy of the productive forces modernization and practice of public authorities man-
agement, especially at a basic level.  

These etymological conditions outline the decentralization entity only through the prism 
of higher budget self-sufficiency of territorial communities without taking into account the 
motivation, needs, values, interests, creative activity of a person, its incentives for innovation 
activity, permanent search of new knowledge, harmonization of relations with surrounding 
natural environment is the illusion of effectiveness of the public authorities' activity at both 
the central and local levels.  

In view of these circumstances, the decentralization strategy, in our opinion, should be 
based on the deep foundations of institutionalism, manifested on the one hand, in strengthen-
ing the foundations of the unitarily of our state, and on the other – the factor of human en-
gagement as a dominant functioning of territorial communities, their cohesion, competence 
and focus on solving inherited and accumulated problems in the transformational period. Af-
ter all, the reform is proclaimed in the context of social development of a person, preservation 
of the identity of the nation, historical heritage, skills and intellectual potential, it should har-
monize economic, fiscal, social humanitarian decentralization with the needs of national de-
fense, strengthening of the state's borders and European integration processes [2].  

A comprehensive interpretation of decentralization involves combination of such elements: 
– economic independence of communities through the work of the existing potential and 

creation of new jobs;  
− budget decentralization (in particular, due to the adoption of changes to the budget and 

tax codes of Ukraine) to transfer necessary resources (especially financial ones) to the local 
level for the realization of powers transferred from the center to the regions;  

– change of administrative and territorial structure of the country (primarily by means of 
optimizing the size of community, introducing effective incentives for voluntary amalgama-
tion of communities) with the purpose to approach public services to their direct consumer-
member territorial community;  

– responsibility in the field of rational nature conservation and environment for future 
generations;  

− optimal distribution of powers at the level of “community– region” (both vertically and 
horizontally) which forms the basis for community self-development. 

The basic idea of decentralization is that in the process of expanding the powers of local au-
thorities and obtaining appropriate resource security, territorial communities should be consid-
ered as key "stakeholders" for reforming the regional landscape. Community’s interest in re-
plenishment of local budgets, provision of economic growth at the local level and self-
development, creation of all residents of safe and comfortable living conditions requires innova-
tive solutions, among them: stimulation of territorial communities to a voluntary association 
(which will undoubtedly positively affect the strengthening of their financial and resource ca-
pacity). In addition, the voluntary amalgamation of communities will allow approximating the 
provision of public services to the direct consumer – to the ordinary emirates of the community.  

V. Symonenko stresses that instead of analyzing previous unsuccessful attempts to make 
relevant conclusions, to develop a clear strategy for implementing reforms, to put specific in-
termediate and final goals, the government of the country started everything with a clean 
slate. Floating in the thin layer of problems, without immersion into their depth, instead of a 
thorough and principled change of the system of state and local administration, creation of 
effective subjects of management at all levels, – the government went through simple delega-



№ 2(22), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ 
 

94 

tion of powers and redistribution of financial resources to the level of local self-government 
without any calculations on the possibility of their execution. Nobody wants to or is able to 
understand that decentralization is not a mere redistribution of powers and financial resources 
– it is not a transformation of 11 000 local councils in 1500-2000 communities, this is primar-
ily the construction of a new, effective control at all levels [9].  

The methodology for the substantiation of the decentralization model implies taking into 
account that it is extremely important to understand the existence of interconnection and in-
teraction between such institutions as amalgamation of the state and the territorial community 
to form the conditions of development of the country. The state and community always act as 
complementary forms of organization of society.  

Creation of a competitive environment, introducing standards of efficiency and justice 
common to society, possible only at the national level, should restrict the privileges of such 
groups and counteract them through redistributive mechanisms. Acceptable interaction be-
tween the state and the community allows obtaining a potentially positive effect for each of 
these institutes to delimit powers, responsibility and autonomy in certain spheres (subsidiarity 
of tasks) in accordance with the assigned tasks of development of obligation. These are the 
tasks related to the creation of conditions for economic development, the increase of citizens' 
welfare, and the principles according to which decentralization should be made. The powers 
cannot be detached from the task and related responsibility of different territorial levels of 
central authority and local government for their implementation. Usually these tasks are pri-
marily associated with the provision of public services to the population. With the exception 
of a very limited range of services with insignificant or absent-scale economies, such as gar-
bage disposal, the central government will always be involved in providing them even after 
radical decentralization (a problem with the removal of garbage led to the tragedy in Lviv, 
certifying that even in the organization of providing such a service local authorities needed 
the interference of central authorities). 

The formation of effective territorial communities requires the consideration of dozens, if 
not hundreds, of various factors of different groups – economic, social, natural, demographic, 
historical, mental, national, infrastructure, etc.. It is impossible to do this with an equally high 
degree of sufficiency. At the same time it is necessary to consider the following factors: 

 economic. The economic environment largely determines the financial self-sufficiency 
of communities and, therefore, the possibility of providing residents with the necessary ser-
vices. The level of economic development of local communities will have greater impact on 
their self-sufficiency because of the budget. Therefore, when modelling administrative-
territorial units, it is important to identify areas and centers of existing or potential economic 
activity. They should be considered as main bodies of the united economically self-sufficient 
territorial communities;  

 infrastructural. Provision of administrative, social, cultural, communal and other ser-
vices to the necessary groups populations requires appropriate infrastructure facilities. Their 
presence and accommodation are considered as one of the decisive factors in determining the 
structure of the territorial communities, their administrative centers;  

 administrative and managerial. Availability of population and quality of administrative 
services is one of the main requirements that must be observed in the process of administra-
tive-territorial reform. This requires special attention to the determination of the centers of 
providing such services and the availability of trained specialists;  

 natural-geographical. In many cases, they have a decisive influence on transportation 
accessibility to the centers of providing the necessary public services and communication pos-
sibilities within the territorial communities. Mountain ranges, rivers, marsh and woodlands 
are the natural boundaries that divide the territorial community;  
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 sociomodographic. Strength, sex and age composition of population changes dynamics, 
migration streams, including local labor-intensive, requires analysis and consideration in 
modelling;  

 ethno-cultural. It is also important to consider experience of local community self-
government, historical experience, performance of administrative centers settlements in the 
past, ethno-cultural peculiarities when modelling communities.  

One of the tasks before the local government reform was to reach the high level of finan-
cial capacity by territorial communities in addressing the issues of local significance. The es-
sence of the reform was to transform the public administration mechanism through the redis-
tribution of powers between state bodies and local governments in order to transform the self-
government into a real instrument of effective progressive development of communities. The 
territorial community is the end user of many administrative services and most of the public 
goods of the state, and therefore, at the level of communities a proper level of socio-economic 
welfare should be created.  

The activities of amalgamated communities would be advisable to start not from the ex-
pected growth of the local budget revenues by securing a part of all state taxes and fees, 
which, incidentally, does not lead to the growth of national budget as a whole, but to form 
sustainable development strategies of the corresponding territory, it should become a motiva-
tion for creating new, competitive workplaces.  

The starting point for this regional development strategy would be to focus the activity of 
the territorial community on the formation of potentially productive territory for attracting 
investments and introducing innovations, accelerated development of industrial production 
with a high rate of added value, renewal of production capacities and production infrastruc-
ture, implementation of measures to counteract environmental pollution and depletion of natu-
ral resources [2].  

Decentralization creates opportunities for effective operation of the management system at 
the local level and improving the quality of public services, but it also bears certain threats relat-
ed to the increased asymmetry of the development of communities when "wealthy communities" 
become richer and the poor ones become poorer. At the intra-regional level, the differentiation in 
terms of own income budgets reaches tens, and for revenues from some taxes – hundreds of 
times in the calculation for 1 resident. The self-elimination of state and regional authorities from 
settlement of these problems may lead to the dissemination of the economic depression when 
many communities fail to fulfil their functions and each year more and more budgetary funds 
will be necessary for basic needs coverage. Among the areas of leveling the risks of strengthen-
ing the intra-regional differentiation in the development of communities are [8]: 

 increasing role of regional level of management and concretization of its functions in 
the context of decentralization;  

 empowering the regional level of management of the financial resources that will sup-
port the implementation of economic development projects in the region;  

 transfer of financial resources on the basic level that the community can direct to its 
own economic development, not only for repair or development of social infrastructure or its 
maintenance;  

 dissemination of impulses from cities to the surrounding areas;  
 revision of budget alignment mechanisms;  
 transformation into a real instrument of implementation of regional policy with the 

maximum elimination of the political and corrupt component in allocation of funds. 
In the existing system of local self-government of Ukraine there are other problems that 

significantly affect the efficiency and capacity of communities:  
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− strategic planning actions for rural development are impossible without involvement of 
significant human and financial resources, which, in turn, require appropriate resource (finan-
cial, personnel) base, virtually non-existent, from territorial communities;  

− in almost every region there are settlements located on the territory of one district, but 
administratively annexed to another. As a consequence, at least in the plan of infrastructure 
provision citizens become hostages of unsuccessful administrative-territorial demarcation;  

− cities of oblast and rayon significance are often "sandwiched" between suburban villag-
es, it objectively prevents the development of both ones, aggravates the conflict situations in 
the process of resolving the "land issues";  

− many local problems throughout the territory of the state can be effectively resolved at 
the place of their occurrence, but as a result of an imperfect model of relations between the 
center and periphery, members of communities are often deprived of operational influence on 
the development of their settlements;  

− over 90% of budgets of communities are subsidized, and the budget area of local author-
ities is ensured only by 3/4 from real needs; there is chronic underfunding from the state 
budget for target programs (support of socio-economic development of towns, development 
of municipal electric transport, provision of drinking water, reforming and development of 
housing and communal services, etc.). To improve the living conditions of a person on the 
ground the introduction of cardinal managerial decisions on the search for domestic develop-
ment resources at the local level is required on the ground [2]. 

In addition, from the nationwide position decentralization of authoritative powers should 
also not trigger the manifestation of centrifugal processes, which, in conditions of political 
instability, social tensions and military aggression by Russia will help to weaken statehood. In 
the center of decentralization the person must become a human being, because it is for the 
sake of its development. At this, resources are the base where people are special national re-
source, and their activities, in particular innovative, are an engine for converting resources 
into potential, and potential in capital.  

As for the new trends, it should also be noted that regionalization is also global in the con-
text of its proliferation and its effects on sustainable development processes. This phenome-
non characterizes the essence of “new regionalism, i.e. automation, which occurs against the 
background of integration processes, is their counterweight and certain guarantor of sustaina-
ble development of the entire communication system” [5].  

Thus, the complex nature of regional policy, collision or interaction of interests of different 
spheres of society in the background of the region, regional inertia for changes require a balanced 
scientific support, comprehensive justification of decisions of regional development. Mistakes in 
the choice of regional strategy, structure of its economy, methods of resource use will be due to 
society. The population of the region is much more expensive than mistakes in the selection of 
industrial technologies, sectorial organization of production. On the one hand, decentralization of 
management, strengthening of territorial aspects of development, the regional specificity of inte-
gration processes of the country become effective within the national development strategy. On 
the other hand, these trends caused identification of a specific regional consciousness enabling 
provision of a national strategy for the development of appropriate regional fullness, and some-
times corrective influences, by which changes both at regional and national levels will acquire 
irreversible, natural and directional features [5].  

New regionalism calls for the implementation of the parity balance of the centralization 
and regional decentralization of power, that is, the transfer of objects of departure and respon-
sibility from a sedentary "center" to more mobile and locally oriented regional structures. It is 
clear that such advantages may be realized if the decentralized regional authorities possess the 
appropriate administrative, financial and material resources.  
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Supporters of the theory of “new regionalism” believe that regional development should 
be based primarily on domestic potential – local economy and advantages of cross-sectorial 
production with the transmission of a significant part of power authority to regional authori-
ties. The basic principle of “new” regionalism is the expansion of functions and powers at the 
regional level with simultaneous increase of liability to the public and the state; overcoming 
the institutional, socio-economic and moral-psychological obstacles to the development of 
regions is an urgent requirement of time now; the search for an optimum balance between de-
centralization of management and "sole authorities" is particularly relevant now in the context 
of political reform. By granting certain powers and right to the regions, local authorities and 
local self-government bodies, we must not forget about the need for a unified state policy, 
sole authority. It is the citizens who should determine the possibility of making decisions that 
affect their lives and implement these decisions through the authorities of the community.  

Thus, the embodiment of the idea of “new regionalism” is not so much with the state as 
with the individual regions, which acquire new signs of the European processes and get the 
right to independent actions. It is important for the united European community to be an es-
tablishment of regionalism which does not hinder further European integration.  

Among the globalization manifestations an important trend is economic management 
complications. It requires increasing of the regions role in economic development on the basis 
of decentralization and new structuring. Mostly it refers to contradictory interaction between 
local territorial entities, the state and the world economy. Regions compete for the connection 
to innovative and financial centers, the so-called "gates of the global economy". As a result of 
such processes, there is a new economic geography that develops economic activity systems 
taking into account the paradigm of production space in the era of globalization and infor-
mation society. 

Ensuring effective management of spatial development, solving strategic tasks and everyday 
problems of regional and municipal management largely depends on the level of competence of 
civil servants and officials of the authorities’ local government at the national, regional and lo-
cal levels. In fact, competence, ability to make thoughtful decisions are the features that will 
ensure the success of the decentralization process, especially at the basic level [2].  

It is also important to pay attention to the structure of the apparatus, especially of rural and 
settlement amalgamated community. They create quite arbitrarily their own structural units to 
look after the functioning of social institutions and communal facilities. After all, only ses-
sions of councils form the staff, terms of remuneration, qualification requirements and quite 
often dissociate themselves with the current standards of appropriate functional subdivisions 
of district state administrations, their service rights and obligations under applicable law [2].  

Regional policy should be conducted so that the forces of the regions to the whole country 
are strengthened simultaneously. Only under such conditions we can talk about preservation 
of territorial integrity, uniform development of all regions of the country, increase of living 
standards and safety of citizens. The main purpose of decentralization is not to create new 
communities, not to create “transparent offices”, municipal police and public firefighters, not 
to replace the lamps in parks and not to construct tracks for cyclists, but to create the commu-
nities of effective subjects of management which will work primarily on creation of new jobs 
and infrastructure objects [9].  

Decentralization is not a permanent process, not an end in itself, but a mechanism for im-
proving the effectiveness and efficiency of public administration and local self-government 
according to European standards.  

In our opinion, the main tasks of the modern management system in Ukraine should be-
come harmonization of the reconstruction and modernization model of institutionalization at 
the state level and enhancement of the role of communities in the complex and balanced de-
velopment of all taxonomical units (Fig. 1).  
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Fig. 1. Reconstructive modernization aspects of the establishment of a new institutional core 

Source: developed by the author.  
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According to the harmonization of institutional influence on regional development pro-
cesses we believe that reconciliation of the interests of various formal and informal institutes, 
as well as organizations, promotes the implementation of the principles of democratic govern-
ance and coordinates their compatible activities on the way to achieving the declared regional 
development goals.  

It is necessary to understand the processes of deconcentration which consist in transferring of 
managerial functions from central to local authorities and decentralization – transferring of rights, 
duties and separate functions to the level of individual territorial communities and regions.  

Conclusions. The reforming of the power of authority in Ukraine should be based on the 
experience of the developed European countries and the implementation of their decentraliza-
tion standards to the volatility of national peculiarities that will help to avoid many traps, re-
duce optimization of the domestic algorithm for reforms.  

The mechanism of functioning of the regions of Ukraine in the context of reformatting 
should be based on the fact that this is part of the national space where full cycles of human 
resources, the main and working means, national wealth are carried out.  

The main condition for realization of the established directions of modernization of the 
regional power system is to harmonize not only the national and sub-national interests, but 
also taking into account the sub-regional peculiarities. Regional interests regardless of the 
level of their awareness is an objectively existing phenomenon. The interests of communities 
are not only the condition and motivation of economic development, but they are a part of it 
which causes the entire territorial organization of society.  

Modernization should be accompanied by measures for substantial diversification of do-
mestic production, its withdrawal from raw materials and low technological monospecializa-
tion, refusal of excessive export orientation, as regards reorientation of moderate protectabil-
ity in the needs of the domestic market and the reduction of the import dependencies of 
domestic consumer and investment commodity markets. 
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MECHANISM OF COST-ORIENTED FINANCIAL MANAGEMENT OF 
INDUSTRIAL ENTERPRISES 

У статті розглянуто умови формування та реалізації системи вартісно-орієнтованого управління фінансами 
промислових підприємств, досліджено ефективність інструментів вартісно-орієнтованого управління та інші скла-
дові, що формують структуру відповідного механізму управління. Розкриті зміст та сутність складових, їхні функці-
ональні властивості, що забезпечують ефективне функціонування зазначеного механізму. Залежно від концентрації 
зусиль на основних видах діяльності промислового підприємства, що формують фінансові ресурси, а саме: операційній, 
фінансовій та інвестиційній, розглянуті варіанти фінансових стратегій, які можуть бути реалізовані механізмом 
вартісно-орієнтованого управління залежно від поставленої мети та визначених завдань, що зумовлені стартовими 
показниками підприємства як об’єкта управління. Розглянуто також ефективність впровадження механізму вартіс-
но-орієнтованого управління у практику фінансово-господарської діяльності промислового підприємства. 

Ключові слова: промислове підприємство; механізм вартісно-орієнтованого управління; фінансово-господарська дія-
льність; економічна ефективність; фінансова діяльність; інвестиційна діяльність; операційна діяльність. 

Рис.: 9. Табл.: 1. Бібл.: 13. 
В статье рассматриваются условия формирования и реализации системы стоимостно-ориентированного 

управления финансами промышленных предприятий, исследуется эффективность инструментов стоимостно-
ориентированного управления и другие составляющие, которые формируют структуру соответствующего меха-
низма управления. Раскрыты содержание и сущность составляющих, их функциональные свойства, обеспечиваю-
щие эффективное функционирование указанного механизма. В зависимости от концентрации усилий на основных 
видах деятельности промышленного предприятия, формирующие финансовые ресурсы, а именно: операционной, 
финансовой и инвестиционной, рассмотрены варианты финансовых стратегий, которые могут быть реализованы 
механизмом стоимостно-ориентированного управления в зависимости от поставленной цели и определенных задач, 
обусловленные стартовыми показателями предприятия как объекта управления. Рассмотрена также эффектив-
ность внедрения механизма стоимостно-ориентированного управления в практику финансово-хозяйственной дея-
тельности промышленного предприятия. 

Ключевые слова: промышленное предприятие; механизм стоимостно-ориентированного управления; финансо-
во-хозяйственная деятельность; экономическая эффективность; финансовая деятельность; инвестиционная дея-
тельность; операционная деятельность. 

Рис.: 9. Табл.: 1. Библ.: 13. 
The article considers the conditions of formation and implementation of the system of cost-oriented financial manage-

ment of industrial enterprises, examines the effectiveness of cost-oriented management tools and other components that form 
the structure of the relevant management mechanism. The content and essence of the components, their functional properties 
that ensure the effective functioning of this mechanism have been revealed. Depending on the concentration of efforts on the 
main activities of the industrial enterprise, which form the financial resources, namely: operational, financial and invest-
ment, the options of financial strategies have been considered, which can be implemented by cost-oriented management 
mechanism based on the goal and objectives due to the starting performance of the enterprise as an object of management. 
The efficiency of introduction of the mechanism of cost-oriented management into practice of financial and economic activity 
of the industrial enterprise has been also considered. 

Keywords: industrial enterprise; cost-oriented management mechanism; financial and economic activities; economic ef-
ficiency; financial activity; investment activity; operational activity. 

Fig.: 9. Table: 1. References: 13. 
JEL Classification: D24 
Постановка проблеми. Сталий розвиток національної економіки в умовах глобалі-

зації та посилення конкуренції вимагає постійного вдосконалення системи управління 
фінансами промислових підприємств як головної складової ефективного функціону-
вання вітчизняного виробництва, зокрема промисловості, яка є основою виробничого 
потенціалу країни. Позиціювання промислового підприємства на ринку визначається 
спроможністю протистояти негативним факторам зовнішнього і внутрішнього середо-
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вища, що генерують ризики й загрози його функціонування та розвитку в жорстких 
конкурентних умовах. Негативний вплив ризиків на результати фінансово-
господарської діяльності промислових підприємств вимагає якісно нового підходу до 
управління їхніми фінансами з метою підвищення фінансової стійкості, нарощування 
фінансових активів та фінансового потенціалу загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вартісно-орієнтованого уп-
равління фінансами промислових підприємств присвячена значна кількість наукових 
праць закордонних учених, серед яких Г. Арнольд, А. Блек, Р. Брейлі, Д. Глотова, 
Т. Коуленд, Ж. Мартін, М. Скотт, Б. Стюарт та ін. За вказаними напрямами досліджень 
слід відзначити наукові праці таких вітчизняних науковців, як А. Костирко [3], 
Т. Кравченко [4], І. Крейдич [5], Ю. Кульбач, О. Мілінчук [6], Я. Ровний, О. Сталінська 
[7], В. Чепка [10], І. Яремко [11], які зробили вагомий внесок у розвиток теорії вартіс-
но-орієнтованого управління, заклали фундамент наукових досліджень для розв’язання 
ряду проблем щодо його використання в різних галузях суспільного виробництва. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Віддаючи належне науко-
вим здобуткам зазначених дослідників у розвиток теорій та практики вартісно-
орієнтованого управління, слід зазначити, що певні теоретичні, методологічні та прик-
ладні положення розробки і впровадження механізму вартісно-орієнтованого управлін-
ня фінансами промислових підприємств є недостатньо вивченими, актуальними зали-
шаються питання подальшого розвитку та застосування в практиці вартісно-
орієнтованого контролю та управління нових фінансових інструментів.  

Мета статті. Метою статті є розробка механізму вартісно-орієнтованого управління 
фінансовими промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Під поняттям «фінанси підприємств» як об’єкта уп-
равління слід розуміти економічні відносини, пов’язані з рухом грошей, формуванням 
грошових потоків, накопиченням, розподілом і використанням доходів підприємств у 
процесі розширеного відтворення виробництва [9]. 

Фінанси підприємств ґрунтуються на ефективній реалізації операційної, фінансової 
та інвестиційної діяльності, що залежно від спрямованості зусиль на певному із зазна-
чених видів основної діяльності визначається головний вектор подальшого розвитку 
підприємства, а саме: ефективного функціонування, фінансового зростання чи інвести-
ційного розвитку. 

Нарощування обсягів фінансово-господарської діяльності промислового підприємс-
тва вимагає залучення коштів інвесторів для подальшого розвитку й економічного зро-
стання, що можливо за умови його інвестиційної привабливості. Інвестиційна приваб-
ливість промислового підприємства залежить від його вартості, що визначається 
ефективністю операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 

В умовах ринкової економіки в питанні якісного управління фінансами підприємств 
дедалі більшої популярності набуває показник вартості бізнесу, що пов’язаний із вини-
кненням і поширенням концепції вартісно-орієнтованого управління, яка сформувалась 
у 80-х роках ХХ століття в економіці США і знайшла своє відображення в господарстві 
більшості провідних країн світу [8]. 

Вартісно-орієнтоване управління фінансами насамперед спрямоване на задоволення 
потреб стейкхолдерів – зацікавлених осіб, бізнесові інтереси яких пов’язані з підприєм-
ством. До числа зацікавлених осіб належать: власники підприємства, акціонери, топме-
неджери, рядові співробітники, кредитори, інвестори (стратегічні і дрібні), постачаль-
ники, споживачі, державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські 
організації і т. ін. [12]. 
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Актуалізація вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підпри-
ємств визначається зростаючою динамікою корпоратизації суб’єктів господарювання, 
виходом їхніх акцій на біржовий та позабіржовий фондовий ринок, активізацією обігу 
цінних паперів акціонерних товариств, збільшенням обсягів фінансових операцій з ус-
тановами фінансового ринку тощо. 

Вартісно-орієнтоване управління фінансами промислових підприємств є ефектив-
ним методом управління, спрямованим не тільки на економію витрат, раціональне ви-
користання ресурсів, максимізацію прибутку, а переважно на зростання його вартості, 
зокрема, фінансових активів. Вартісно-орієнтоване управління фінансами промислових 
підприємств можна розглядати як поетапний процес, на першому етапі якого досліджу-
ється механізм формування вартості за складовими фінансової діяльності: операційної, 
фінансової, інвестиційної. На другому етапі здійснюється управління складовими фі-
нансової діяльності з орієнтацією на максимізацію вартості. Третій етап присвячується 
вимірюванню та оцінці вартості з погляду нарощування фінансових результатів та по-
казників фінансової діяльності [12]. 

Успішне управління фінансами промислових підприємств спрямоване на забезпе-
чення стійкості його фінансового стану, нарощування фінансового потенціалу та ефек-
тивності основних видів діяльності: інвестиційної, операційної, фінансової. 

Для оцінки результату вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств 
необхідно використовувати показники прибутковості, фінансової стійкості, ділової ак-
тивності та ін. 

Процес управління фінансами повинен комплексно охоплювати всі основні види ді-
яльності: операційну, фінансову, інвестиційну. Активізація зусиль за окремими із них 
формує певну фінансову стратегію промислового підприємства. Візуально фінансову 
стратегію розвитку промислового підприємства відображено на рис. 1. 

І

Ф

О

А

 
Рис. 1. Візуалізація фінансової стратегії розвитку промислового підприємства  

Джерело: розроблено авторами. 

На рис. 1: І , Ф , О  – вектори концентрації зусиль за напрямами діяльності промис-
лового підприємства, відповідно: операційної, фінансової, інвестиційної; А  – резуль-
туючий вектор розвитку промислового підприємства. 

Фінансову стратегію у векторному форматі можна показати у вигляді результуючо-
го вектора А , який є сумою трьох векторів І , Ф , О , побудованих відповідно на осях 
координат ОІ, ОФ, ОО за основними видами діяльності промислового підприємства 
(операційної, фінансової, інвестиційної) і величина яких визначається обсягами витра-
чених ресурсів (фінансових, матеріальних, інтелектуальних і т. ін.) за кожним із напря-
мів зазначених видів діяльності. 
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Залежно від вибраного пріоритету з основних видів діяльності як предмета посиле-
ної уваги щодо вартісно-орієнтованого управління, можна визначити різні види фінан-
сової стратегії промислового підприємства (таблиця). 

Таблиця 
Фінансові стратегії промислового підприємства 

Варіанти комбінації основних видів діяльності 
промислового підприємства з визначеним  

пріоритетом концентрації зусиль, % 

Види фінансових стратегій промислового 
підприємства 

 

Стратегія 
інвестиційного 

розвитку 

 

Стратегія 
фінансового 

зростання 

 

Стратегія 
ефективного 

функціонування 

За умов рівнозначних зусиль на зазначених напрямах діяльності промислового підприємства можна 
сформувати ще одну стратегію 

 

Стратегія 
стійкого 

функціонування 

Джерело: розроблено авторами. 

Зростання вартості підприємства, зокрема фінансових активів, є головним завдан-
ням керівництва в організації управління фінансами, де найбільш дієвою є концепція 
саме вартісно-орієнтованого управління. 

Вартісно-орієнтоване управління фінансами промислових підприємств охоплює 
комплекс організаційних та управлінських заходів, орієнтованих на зростання їхньої 
вартості, що забезпечується підвищенням ефективності фінансових операцій за напря-
мами операційної, фінансової, інвестиційної діяльності. Важливе значення має інфор-
маційне забезпечення щодо підготовки вихідних даних для розрахунку відповідних ва-
ртісно-орієнтованих показників для прийняття зважених управлінських рішень. Зміст 
та сутність управління фінансами промислового підприємства стосується управління 
його операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю, а саме: 

– операційною – залучення обігових коштів, які б забезпечували мінімальні необ-
хідні обсяги виробничих запасів, напівфабрикатів та комплектуючих вузлів, агрегатів, 
незавершеного виробництва, залишків готової продукції для виконання замовлень у 
межах виробничої діяльності та виробничої програми. Операційна діяльність стосовно 
вартісно-орієнтованого управління фінансами передбачає раціональне управління гро-
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шовими потоками, враховує різні види ризиків (ділові та фінансові), що супроводжу-
ють операційну діяльність, мінімізує витрати при споживанні всіх видів ресурсів (мате-
ріальних, енергетичних, інтелектуальних, фінансових тощо), що забезпечують опера-
ційну діяльність промислового підприємства [12; 13]; 

– фінансовою – забезпечення формування та раціонального розподілу виручки (до-
ходів) для відновлення обігових коштів, формування валового й чистого прибутку, сво-
єчасне погашення кредиторської заборгованості, виконання фінансових зобов’язань пе-
ред бюджетом, банками, страховими компаніями й іншими суб’єктами 
господарювання. Вартісно-орієнтоване управління фінансовою діяльністю спрямоване 
також на оптимізацію структури капіталу; 

– інвестиційною – забезпечення фінансовими ресурсами інвестицій з метою техніч-
ного переобладнання виробництва, реконструкції, модернізації, створення нових виро-
бничих потужностей та розширення підприємств і його виробничої програми. Інвести-
ційна діяльність як предмет вартісно-орієнтованого управління потребує використання 
ефективних інструментів, засобів і підходів і т. ін., що є в арсеналі стосовно зазначено-
го напряму управління з метою максимізації рентабельності, віддачі на вкладений капі-
тал, мінімізації витрат, скорочення терміну окупності та ін. 

Вартісно-орієнтоване управління фінансами в розрізі зазначених видів діяльності 
спрямоване на максимізацію фінансових показників діяльності промислового підпри-
ємства, а саме: прибутку, активів, виручки, ліквідності, фінансової стійкості, ділової 
активності тощо в процесі його операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 

Низька якість управління на сьогодні фінансами вітчизняних промислових підпри-
ємств пояснюється низьким рівнем їхнього фінансового менеджменту, що призводить 
до виникнення кризових явищ у фінансово-господарській діяльності, гальмування 
економічного розвитку, зниження конкурентоспроможності на вітчизняному і зарубі-
жному ринках. 

Таким чином, для реалізації процесу ефективного управління фінансами промисло-
вих підприємств необхідно запровадити комплексний підхід, який повинен охоплювати 
всі основні види його діяльності: операційну, фінансову, інвестиційну. Виходячи з не-
обхідності підвищення прибутковості, фінансової стійкості та ділової активності в умо-
вах жорстких конкурентних відносин виникає необхідність розробки нової теорії уп-
равління фінансовими, що базується на концепції сталого розвитку та використанні 
фінансових інструментів вартісно-орієнтованого управління. 

Ефективне вартісно-орієнтоване управління фінансами промислових підприємств 
може бути забезпечено за умов розробки та впровадження механізму вартісно-
орієнтованого управління, що потребує окремих досліджень щодо виявлення основних 
його складових, розробки принципів, методів, засобів, інструментів і т. ін. для досяг-
нення визначених цілей. Розробка зазначеного механізму дозволить отримати якісний 
результат процесу управління в жорстких умовах конкурентного середовища. 

Механізм вартісно-орієнтованого управління фінансами промислового підприємст-
ва орієнтований на постійний моніторинг його фінансової діяльності, дозволяє оптима-
льно поєднувати довгострокові і короткострокові цілі фінансових операцій на базі ви-
значення та використання точок зростання з метою досягнення максимальних 
показників вартості та економічного прибутку [1]. 

Зміст вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств за 
основними напрямами їх діяльності наведений на рис. 2. 
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Мета та завдання вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових 
підприємств за основними напрямами їхньої діяльності

ОПЕРАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ФІНАНСОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНВЕСТИЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета: організація 
ефективних 

бізнес-процесів у межах 
операційної діяльності, які 

максимізують валовий і 
чистий дохід та прибуток

Мета: підвищення фінансової 
стійкості, фінансового 

потенціалу, максимізація 
вартості фінансових активів

Мета: підвищення 
інвестиційного рейтингу 

та інвестиційної 
привабливості

Завдання:
- ефективне використання 

основних виробничих 
засобів і збільшення 

випуску продукції на кожну 
гривню основних засобів;

- раціональне використання 
сировини, матеріалів, 

палива, енергії та 
скорочення вихідних 

витрат, в тому числі і живої 
праці на одиницю 

продукції;
- зниження витрат на 

реалізацію продукції та 
ліквідація непродуктивних 

витрат

Завдання:
- забезпечення успішного виходу 

підприємства на ринок ІРО, 
стабільного зростання ринкової 

вартості акцій, розширення 
можливостей залучення капіталу 

на ринку фінансових послуг 
(надходження коштів від емісії 
акцій, облігацій та інших видів 

цінних паперів);
- залучення інвестиційних 

ресурсів юридичних і фізичних 
осіб, кредитні інвестиції, страхові 

відшкодування і т. ін.;
- реалізація раціональної політики 

сплати податків, інших 
обов'язкових платежів у бюджети 

всіх рівнів та цільові фонди

Завдання:
- організація та реалізація 
інвестиційних процесів;

- визначення потреби в обсягах 
інвестиційних ресурсів 
(власних, позикових, 

залучених, для технологічного 
розвитку підприємства: 

модернізації, реконструкції, 
технологічного 

переоснащення, оновлення 
окремих видів машин та 

обладнання, створення нових 
виробничих потужностей);

- інноваційне інвестування в 
нематеріальні активи та в 

приріст запасів матеріальних 
оборотних активів

Інформаційна база вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових 
підприємств

Діагностика фінансового стану для визначення недоліків та прорахунків, виявлення 
і мобілізація внутрішньогосподарських резервів

КОНТРОЛІНГ

Основні цілі

Збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення 
рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності промислового 

підприємства, нарощування фінансового потенціалу, підвищення фінансової 
стійкості та збільшення його вартості загалом  

Рис. 2. Вартісно-орієнтоване управління фінансами промислових підприємств  
за основними напрямами їхньої діяльності 

Джерело: розроблено авторами. 
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Фінансовий потенціал та конкурентоспроможність промислового підприємства ви-
значається ефективністю процесу управління фінансами, що може бути забезпечено ме-
ханізмом вартісно-орієнтованого управління, який дає можливість досягти поставлених 
цілей. Практика запровадження вартісно-орієнтованого управління фінансами підпри-
ємств показала свою ефективність у порівнянні з класичним підходом, який менш дієвий 
в умовах поглиблення ринкових відносин, посиленні конкуренції, розвитку фінансової 
взаємодії з державними органами всіх рівнів, суб’єктами господарювання, установами 
фінансово-кредитної системи та активізацією діяльності на фінансовому ринку [2]. 

Розробка механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств до-
зволяє використати порівняно з класичним переваги цього підходу, його управлінський 
потенціал і на вищому рівні ефективно реалізувати процес управління фінансами про-
мислових підприємств. 

Система вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств 
включає керуючу і керовану підсистеми та реалізує ідею створення ефективного меха-
нізму, головними завданнями якого в процесі вартісно-орієнтованого управління фі-
нансами є нарощування і ефективне використання фінансових активів. Керуюча підси-
стема реалізує процес вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових 
підприємств і передбачає етапи: формування цілей; визначення фінансової стратегії ро-
звитку; реалізацію управлінських функцій; аналіз і оцінку фінансового стану та резуль-
татів фінансової діяльності промислового підприємства як стартових умов вартісно-
орієнтованого управління. 

Суб’єктами управління є власники промислових підприємств, фінансові менеджери, 
керівники фінансових підрозділів та провідні фахівці в галузі фінансів. Об’єкти управ-
ління, які входять до керованої підсистеми, представлені факторами, які формують фі-
нансові ресурси, нарощують обсяги фінансових активів у процесі операційної, фінансо-
вої та інвестиційної діяльності. 

Зважаючи на умови формування фінансових ресурсів промислових підприємств, ке-
рована підсистема охоплює ресурсну складову, фактори впливу, на які спрямовуються 
управлінські дії в процесі нарощування фінансових активів та їх використання. Резуль-
тативність впровадження системи вартісно-орієнтованого управління фінансами про-
мислових підприємств виявляється в підвищенні ефективності бізнес-процесів в опера-
ційній діяльності, збільшенні валового й чистого доходу та прибутку, підвищенні 
фінансової стійкості, нарощуванні фінансового потенціалу, максимізації вартості фі-
нансових активів, підвищенні інвестиційного рейтингу та інвестиційної привабливості, 
реалізації ефективних інвестиційних проєктів щодо технологічного оновлення основ-
них засобів виробництва (рис. 3). 

Ефективність функціонування системи вартісно-орієнтованого управління фінанса-
ми промислових підприємств можливе за умов розробки й реалізації відповідного ме-
ханізму управління, у межах якого приймаються зважені управлінські рішення стосов-
но вибору стратегічних фінансових альтернатив, підвищення ефективності фінансової 
діяльності, нарощування фінансового потенціалу й т. ін. Саме механізм вартісно-
орієнтовного управління фінансами підприємств дає змогу більш ефективно використа-
ти показники вартості як основні критерії в оцінці шляхів нарощування фінансових ак-
тивів, розкрити можливості головних напрямків формування фінансових ресурсів, що 
потребує зосередження уваги осіб, які приймають управлінські рішення, концентрацію 
зусиль та інноваційних підходів до вирішення поставлених завдань. 

Ефективність функціонування механізму вартісно-орієнтованого управління фінан-
сами промислових підприємств визначається його складовими, які є невід’ємними струк-
турними підсистемами механізму й покликані забезпечити реалізацію певних функцій, 
спрямованих на реалізацію головної мети – максимізацію вартості фінансових активів.  
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фінансових активів в процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності

Ресурсна сладова Фактори впливу Управлінська складова
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активів промислового підприємства

Процес ефективного використання 
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Рис. 3. Система вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств 
Джерело: розроблено авторами. 
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Складовими підсистем зазначеного механізму є: вартісно-орієнтований контролінг; 
вартісно-орієнтоване бюджетування; центри фінансової відповідальності; інструменти 
управлінського обліку; управлінський аналіз; процедура форензік і підсистема інфор-
маційного забезпечення (рис. 4). 

 
Рис. 4. Система основних забезпечувальних складових функціонування механізму  

вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств 
Джерело: розроблено авторами. 

Окреслені складові механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами промис-
лових підприємств органічно вмонтовані в його структуру як сучасні управлінські техно-
логії, є функціонально пов’язаними і як підсистеми єдиної системи реалізують спільну 
мету щодо вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств.  

Що стосується підсистеми «Новітні інструменти управлінського обліку», то за сво-
єю сутністю вони є модифікаціями та осучасненими вже відомих інструментів і набули 
якісно нових функціональних можливостей завдяки впровадженню цифрових техноло-
гій, що сприяє процесам диджиталізації на підприємствах. Запровадження таких інстру-
ментів забезпечує оперативність управління та прийняття обґрунтованих рішень, сприяє 
оптимізації інформаційних потоків та раціональному перерозподілу відповідальності. 

Підсистема «Центри фінансової відповідальності» забезпечує персоніфікацію від-
повідальності за прийняття рішень і тим самим підвищує якість вартісно-орієнтованого 
управління. Центри фінансової відповідальності створюють у вигляді структурних під-
розділів за кожним видом витрат (надходжень), які існують на підприємстві (центр ви-
трат, центр доходів, центр прибутку, центр інвестицій і т. ін.). 

Сутність вартісно-орієнтованого бюджетування як підсистеми полягає у викорис-
танні найефективнішої управлінської технології, під якою розуміється процес укладан-
ня бюджетів підприємства та контроль за їх виконанням. Вартісно-орієнтоване бюдже-
тування дає можливість розробити фінансову стратегію промислового підприємства та 
визначити фінансові орієнтири його діяльності, спрямованих на максимізацію йог рин-
кової (інвестиційної) вартості. 
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Підсистема «Процедура форензік» є дієвою складовою механізму, сутність якої по-
лягає в побудові ефективної системи запобігання нецільового використання всіх видів 
ресурсів підприємства при здійсненні операційної, фінансової та інвестиційної діяльно-
сті. Процедура форензік дозволяє нівелювати негативний вплив на вартість бізнесу де-
структивних факторів та явищ зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Управлінський аналіз, який є інструментом управлінського обліку, виступає в зазна-
ченому механізмі як окрема підсистема завдяки своїй значущості і спрямована на про-
гнозування майбутнього розвитку підприємств та зміни його вартості на основі резуль-
татів ретроспективного аналізу.  

Підсистема «Інформаційне забезпечення» представлена такими складовими: облі-
ково-аналітичне забезпечення, правове й нормативне забезпечення, методичне забезпе-
чення (рис. 5). 

 
Рис. 5. Структура підсистеми інформаційного забезпечення механізму вартісно-

орієнтованого управління фінансами промислового підприємства 
Джерело: розроблено авторами. 

Найбільш значущою серед забезпечувальних складових інформаційного забезпечення є 
обліково-аналітичне забезпечення, що представлено у вигляді бухгалтерського, фінансово-
го та управлінського обліку, яке відіграє суттєву роль у процесах аналізу та оцінювання 
облікової інформації щодо фінансового стану та результатів фінансово-господарської дія-
льності промислових підприємств, а також визначення можливих напрямів формування 
фінансових ресурсів, нарощування фінансових активів та фінансового потенціалу. 

Облікова інформація є важливим інформаційним ресурсом, що виступає базою для 
оцінювання вартості фінансових активів промислового підприємства, його фінансового 
потенціалу, фінансової стійкості тощо, забезпечує здійснення на належному рівні про-
цес управління фінансами відповідно до принципів вартісно-орієнтованого підходу [4]. 
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Структура обліково-аналітичного забезпечення як основної складової підсистеми 
інформаційного забезпечення механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами 
промислових підприємств представлена на рис. 6. 

Зовнішнє середовище функціонування 
промислового підприємства

Внутрішнє середовище функціонування 
промислового підприємства

Методики аналітичних досліджень в процесі реалізації управлінських функцій 
механізмом вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств

Основа інформаційного забезпечення в ролі вихідних даних для аналітичних 
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Промислове підприємство
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Рис. 6. Структура обліково-аналітичного забезпечення як основної складової  
підсистеми інформаційного забезпечення механізму вартісно-орієнтованого  

управління фінансами промислових підприємств 
Джерело: розроблено авторами. 

Зазначені складові механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами проми-
слових підприємств завдяки своїм функціональним можливостям створюють підґрунтя 
для забезпечення ефективної реалізації мети та завдань у процесі його функціонування. 

Зазначений механізм являє собою інтегровану сукупність складових, взаємо-
пов’язаних реалізацією певних управлінських функцій з метою досягнення визначених 
ціле і є найбільш активною частиною системи вартісно-орієнтованого управління фінан-
сами промислових підприємств, що забезпечує управлінський вплив на фактори, які фо-
рмують фінансові ресурси в процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 
Виконання механізмом своїх функцій здійснюється через методичну й забезпечувальну 
складові, а також принципи, фінансові важелі та інструменти, які активно сприяють ре-
алізації цілей і завдань функціональної підсистеми механізму (рис. 7). 
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Механізм вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств

Функціональна підсистема механізму

Функції:
облік, аналіз, 

контроль, 
планування, 
координація, 
оцінювання, 
моніторинг, 
виявлення 
відхилень 

організація 
діяльності, 
розробка 
стратегії 

прийняття 
управлінських 

рішень, 
досягнення цілей

1. Методичні підходи 
до оцінювання вартості:

- ринковий;
- дохідний;

- витратний і т. ін.
2. Методика 

балансування інтересів 
зацікавлених у 

підвищенні вартості 
фінансових активів 

промислового 
підприємства.

3. Методичний підхід 
до оцінки ефективності 

функціонування 
механізму.

Методична складова

- Інформаційне 
забезпечення:
нормативно-правове, 
обліково-аналітичне, 
методичне.
- Вартісно-орієнтований 
контролінг.
- Вартісно-орієнтоване 
бюджетування.
- Центри фінансової 
відповідальності.
- Новітні інструменти 
управлінського обліку.
- Управлінський аналіз.
- Процедура ФОРЕНЗІК

Забезпечуюча складова

дохід, прибуток, ціна, податки, 
санкції, відсотки, 
амортизаційні відрахування, 
оренда, інвестиції, цільові 
грошові фонди, пільги, 
валютні курси, дисконт, 
заохочення, планові показники

Фінансові важелі

стратегічної орієнтованості, 
інтеграції, мотивації, 
узгодження інтересів 
стейкхолдерів, ефективності, 
плановості, системності, 
цільової спрямованості, 
адаптивності, гнучкості, 
пріоритетності

Принципи

контролінг, внутрішній 
аудит і ФОРЕНЗІК, 
оцінка з елементами 
актуарних розрахунків, 
калькуляція із сучасним 
складом витрат, аналіз (в 
т.ч. електронні форми), 
прогнозування (зокрема 
електронно-математичне 
моделювання планування 
та бюджетування), 
звітність (зокрема 
нефінансова звітність 
annual report), 
інформування та 
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Інструменти

кадрові, техніко-технологічні, 
ринково-збутові, виробничі, 

фінансові та інвестиційні ресурси

Ресурсна складова

технології ефективного управління фінансово-
господарською діяльністю промислового 

підприємства

Управлінська складовафактори впливу, що формують фінансові ресурси в 
процесі операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності промислового підприємства

фактори макро- та мікросередовища

Об'єкт управління – фактори впливу на вартість фінансових активів промислового підприємства

досягнення

Цільове спрямування механізму

Нарощування вартості фінансових активів промислового підприємства

Досягнення стратегічних цілей промисловим підприємством, що враховують інтереси стейкхолдерів

ефективний розподіл,
формування

подолання або зниження негативного 
впливу деструктивних факторів

ефективне використання 
впливу сприятливих факторів

удосконалення

 
Рис. 7. Теоретична конструкція механізму вартісно-орієнтованого управління промисловим підприємством 

Джерело: розроблено авторами. 
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Реалізація комплексу методів методичної складової здійснюється за допомогою ва-
желів, інструментів відповідно до визначених принципів та чинного нормативно-
правового, ресурсного та організаційного забезпечення. 

Особливу роль у виконанні функцій зазначеного механізму відведено ресурсній скла-
довій. Це зумовлено тим, що стратегія вартісно-орієнтованого управління фінансами про-
мислових підприємств повинна базуватись на наявній ресурсній базі, яка узгоджується з їх 
перспективним планом розвитку, що забезпечує досягнення стратегічних цілей. 

Ресурсне забезпечення є також необхідною умовою для ефективного практичного 
впровадження складових механізму, а саме: кадрові ресурси забезпечують процес ре-
алізації управлінських функцій, фінансові й матеріальні – задіяні у впровадженні мето-
дик дослідження та розробці програмного забезпечення. 

Метою функціональної підсистеми є здійснення управлінського впливу на об’єкт 
управління – фактори, що визначають вартість фінансових активів у процесі здійснення 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності промислового підприємства. 

Такий вплив на фактори зазначених видів діяльності залежить від визначення век-
тора фінансової стратегії промислового підприємства, що обумовлює зосередження 
зусиль на певному виді основної діяльності – операційної, фінансової чи інвестиційної, 
відповідно визначеним пріоритетам стратегічного розвитку. 

Ефективний управлінський вплив керуючої підсистеми дозволяє успішно реалізува-
ти цільове спрямування механізму, а саме – забезпечити нарощування вартості фінан-
сових активів промислового підприємства, що відображає основну мету функціонуван-
ня системи й механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових 
підприємств. 

Оцінювання ефективності впровадження механізму вартісно-орієнтованого управ-
ління фінансами промислових підприємств (рис. 8) здійснюється поетапно. 

 
Рис. 8. Концептуальна схема оцінювання ефективності впровадження механізму 

вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств 
Джерело: розроблено авторами. 
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На першому етапі оцінюється фінансовий стан та результати фінансової діяльності 
промислового підприємства до впровадження зазначеного механізму. 

На другому етапі проводяться аналогічні розрахунки по оцінці фінансового стану і 
результатів фінансової діяльності аналізованого підприємства після впровадження 
механізму. 

На третьому етапі здійснюється порівняння відповідних показників і за отримани-
ми результатами і оцінюється ефективність впровадження механізму. 

Слід зазначити, що вибір методу оцінювання здійснюється відповідно до рекомен-
дацій, за якими витратний метод застосовується для підприємств, які не мають 
стабільних фінансових результатів, новостворених або технологічно унікальних, 
дохідний – для прибуткових підприємств, а ринковий – для прибуткових і неприбут-
кових підприємств [7]. 

Як основні показники для оцінки економічного ефекту та економічної ефективності 
впровадження зазначеного механізму треба використовувати ті, які визначені в основ-
них цілях його функціонування. 

Це такі групи показників, які характеризують фінансовий потенціал, фінансову 
стійкість та фінансові активи промислового підприємства (рис. 9). 

 
Рис. 9. Групи показників для оцінки економічного ефекту та економічної ефективності 

впровадження механізму вартісно-орієнтованого управління  
промисловим підприємством 

Джерело: розроблено авторами. 
Висновки та пропозиції. Вартісно-орієнтований підхід до управління фінансами 

промислових підприємств є найбільш ефективним з точки зору реалізації фінансової 
стратегії їх подальшого розвитку з урахуванням інтересів стейкхолдерів. 

Вибір фінансової стратегії промислового підприємства базується на векторному пі-
дході до аналізу основних видів фінансово-господарської діяльності, який, враховуючи 
стартові умови фінансового стану і результати фінансово-господарської діяльності, ви-
значає напрями управлінських впливів для її реалізації. 
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Для успішної реалізації вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових 
підприємств найбільш дієвою є система вартісно-орієнтованого управління з відповід-
ним механізмом, який завдяки забезпечувальним складовим ефективно реалізує управ-
лінські функції для досягнення мети, а саме: нарощування обсягів фінансових активів, 
фінансового потенціалу та фінансової стійкості. 
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THE INFLUENCE OF THE SECTOR OF FINANCIAL CORPORATIONS  
AND SECURITIES MARKET MODEL ON INVESTMENT PROCESSES IN UKRAINE 

У межах статті визначено вплив траєкторії попереднього розвитку фінансового сектору і ринку цінних папе-
рів на інвестиційні процеси в Україні. Проаналізовано функціонування фінансових установ на теренах України на-
прикінці ХІХ ст., визначено проблеми розвитку фінансового сектору в СРСР. Ідентифіковано причини поширення 
банкоцентричної моделі фінансового сектору та ринку цінних паперів в Україні. Розглянуто етапи інституційних 
трансформацій у фінансовому секторі та ринку цінних паперів в Україні. Розкрито їхній вплив на еволюцію інвес-
тиційних процесів за допомогою визначення структури капітальних вкладень, показників фінансової глибини, акти-
вів фінансових корпорацій тощо. Акцентовано увагу на необхідності розвитку недепозитних фінансових посередни-
ків і допоміжних фінансових корпорацій, що забезпечуватиме формування комплементарної моделі фінансового 
сектору й ринку цінних паперів.  

Ключові слова: ринок цінних паперів; фінансовий сектор; фінансові корпорації; банки; цінні папери; інвестиції. 
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 17. 
В рамках статьи определено влияние траектории предшествующего развития финансового сектора и рынка 

ценных бумаг на инвестиционные процессы в Украине. Проанализированы функционирование финансовых учрежде-
ний на территории Украины в конце XIX в., определены проблемы развития финансового сектора в СССР. Иденти-
фицированы причины распространения банкоцентрической модели финансового сектора и рынка ценных бумаг в 
Украине. Рассмотрены этапы институциональных трансформаций в финансовом секторе и рынке ценных бумаг в 
Украине. Раскрыто их влияние на эволюцию инвестиционных процессов с помощью определения структуры капи-
тальных вложений, показателей финансовой глубины, активов финансовых корпораций и т. д. Акцентировано вни-
мание на необходимости развития недепозитных финансовых посредников и вспомогательных финансовых корпо-
раций, обеспечивающих формирование комплементарной модели финансового сектора и рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг; финансовый сектор; финансовые корпорации; банки; ценные бумаги; 
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Рис.: 4. Табл.: 1. Библ.: 17. 
The article identifies the impact of the trajectory of the previous development of the financial sector and the securities 

market on investment processes in Ukraine. The functioning of financial institutions in Ukraine at the end of the XIX century 
is analyzed, the problems of financial sector development in the USSR are determined. The reasons for the spread of the 
bank-centric model of the financial sector and the securities market in Ukraine have been identified. The stages of institu-
tional institutional transformations in the financial sector and the securities market in Ukraine are considered. Their influ-
ence on the evolution of investment processes by determining the structure of capital investments, indicators of financial 
depth, assets of financial corporations, etc. is revealed. Emphasis is placed on the need to develop non-deposit financial in-
termediaries and subsidiary financial corporations, which will ensure the formation of a complementary model of the finan-
cial sector and the securities market. 

Keywords: securities market; financial sector; financial corporations; banks; securities; investments. 
Fig.: 4. Table: 1. References: 17. 
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Постановка проблеми. Глобалізований світ викликає потужний розвиток ринків 
цінних паперів і секторів фінансових корпорацій (далі – фінансових секторів), які мають 
забезпечувати трансформаційні процеси перетворення заощаджень в інвестиції, що ста-
новить передумови сталого розвитку. Сучасне відношення фінансових активів до ВВП 
(фінансова глибина) світової економіки сягає понад 400 %. З одного боку, це приводить 
до позитивного впливу на національні економіки, а з іншого – фінансовий сектор і ринок 
цінних паперів спричиняють різні ризики через їх відрив від суспільних потреб, що яск-
раво проявилось під час світової фінансової кризи 2007–2008 рр. Висока прибутковість, 
що отримується в секторі фінансових корпорацій і на ринку цінних паперів, не може до-
сягатися принесенням у жертву ефективності та процвітання решти економіки. 
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Особливе значення проблематика становлення та подальшого розвитку фінансових 
секторів і ринків цінних паперів набула у країнах колишнього соціалістичного табору 
через суперечливу взаємодію нових ринкових інституцій зі старим інституційним сере-
довищем із його неформальними нормами, що залишились від адміністративно-
командної системи у спадок. При цьому панівною є позиція, що структура фінансового 
сектору визначається механізмом фінансування інвестиційних процесів, а роль банків-
ських установ на ринку цінних паперів. Сучасному стану і фінансового сектору, і ринку 
цінних паперів в Україні властивою є незавершеність інституційних трансформацій, що 
призводить до гальмування подальшого економічного розвитку та реалізації різних 
стратегічних проєктів і програм. У цьому сенсі всі інвестиційні процеси в економіці за-
лежатимуть від траєкторій попереднього функціонування та розвитку фінансового сек-
тору й ринку цінних паперів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем розвитку сектору 
фінансових корпорацій (фінансового сектору) та ринку цінних паперів перебувають у 
центрі уваги західних учених-економістів, зокрема П. Бернстайна, З. Боді, Дж. Ван Хор-
на, Р. Габбарда, А. Деміргуч-Кунт, Ф. Додда, Л. Зінгалеза, Дж. Кейнса, Р. Колба, 
Р. Левіна, Х. Мінські, Ф. Мишкіна, Р. Мертона, Р. Раджана, Р. Родрігеса, Л. Росса, 
Дж. Сакса, П. Самуельсона, Дж. Сороса та інших. При цьому практичні напрацювання, 
що розраховані на інші країни, не можуть бути застосовані повною мірою в національних 
економіках. Адаптація зарубіжних розробок до специфіки національних фінансових про-
цесів, зокрема в Україні, викликає суттєвий науково-практичний інтерес, а також потре-
бує спеціального дослідження. На нашу думку, цікавити є наукові дослідження українсь-
ких учених у сфері інвестицій, ринку цінних паперів і фінансового сектору, таких як 
Л. Алексеєнко, О. Барановський, Я. Белінська, О. Береславська, Т. Васильєва, О. Вовчак, 
О. Гаманкова, В. Геєць, В. Зимовець, С. Єгоричева, С. Козьменко, В. Козюк, В. Корнєєв, 
М. Крупка, С. Леонов, І. Лютий, Т. Майорова, В. Міщенко, С. Міщенко, О. Мозговий, 
А. Мороз, С. Науменкова, С. Онишко, В. Опарін, А. Пересада, О. Петрук, Л. Примостка, 
Н. Ткаченко, В. Федосов, І. Школьник та ін. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Визнаючи цінність науко-
вих розробок учених України та інших країн, їхній вагомий внесок у розвиток теорії 
фінансів та інвестицій, нинішній стан наукової розробки цієї проблеми завершеним 
вважати не можна. Це можна пов’язати, з одного боку, з процесами глобалізації, фінан-
сіалізації практично всіх економічних процесів, розгортанням кризових явищ і відпо-
відним пошуком оптимальних способів нівелювання їхні дії, а з іншого – певною фраг-
ментарністю в наукових підходах до розуміння моделі фінансового сектору та ринку 
цінних паперів, їхньої ролі в інвестиційних процесах, а також неоднозначним поглядом 
на їх функціонування та подальший розвиток. Це поглиблює науково-методологічні й 
методичні проблеми, що безпосередньо позначається на фінансовій та страховій діяль-
ності, а в підсумку впливає на сучасні інвестиційні процеси. 

Головною метою цієї роботи є висвітлення еволюції розвитку фінансового сектору 
(сектору фінансових корпорацій) і ринку цінних паперів в Україні, їхньої ролі у фінан-
суванні інвестиційних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Дореволюційна фінансова політика Російської імпе-
рії використовувала досвід Німеччини, адже центр спекулятивних операцій із цінними 
паперами і кредитними грошима становила Берлінська біржа. На той час Німеччина 
стала основним зовнішньоторговельним партнером, а сам Берлін – фінансовим і торго-
вельним центром як найближчий до західних кордонів. У Російській імперії державні 
боргові зобов’язання розміщувались переважно при посередництві німецьких банків на 
ринку грошей Німеччини. Уже в цей період проявились відмінності у німецькій моделі 
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фінансування підприємств порівняно із англо-американською, адже «чим далі країна 
знаходиться від Великобританії, тим більше банки (і уряд) заміщували ініціативи неза-
лежних підприємців… особливо тісний взаємозв’язок існував між крупними банками 
та промисловими компаніями – взаємовідносини, що дуже відрізнялись від них у Вели-
кобританії та Франції» [15, с. 129–130].  

Як підсумок, унаслідок економічної реформи 1850–1860 років на теренах України 
стали розвиватись депозитні фінансові посередники, що були представлені: 22 відді-
леннями Державного банку, близько 87 філіями трьох головних акціонерних комерцій-
них банків Російської імперії (Петербурзьким міжнародним, Азовсько-Донським, Ро-
сійським торговельно-промисловим); українськими – 6 акціонерними, 2 приватними та 
2 казенними іпотечними банками, 10 акціонерними комерційними банками, 70 міськи-
ми громадськими банками, 911 ощадно-кредитними асоціаціями, 2181 кредитним това-
риством, 5 кооперативними банками, 5 кредитними централями, 4 ломбардами, 
100 казначействами, 8 приватними банківськими конторами. Друга половина ХІХ ст. 
відзначилась розвитком вже дисконтних контор, що придбавали боргові цінні папери 
для їх подальшої реалізації на ринках капіталу, а також контрактових ярмарків, де ук-
ладалися угоди між власниками і позичальниками капіталів. На початку ХХ ст. депози-
тні фінансові установи функціонували у 350 населених пунктах, що були розташовані 
на сучасній території України [6, с. 425]. Отже, на той час існував широко диверсифі-
кований фінансовий сектор із переважанням банківських установ. «До Першої світової 
війни (1914–1918 рр.) на території підросійської України працювало 3 660 кредитних 
установ різного типу. Серед них було 161 відділення акціонерних банків і банківських 
контор та 316 товариств взаємного кредиту, а загалом у межах українських губерній 
діяло 477 кредитних фірм» [3, с. 35].  

«Щодо недепозитних фінансових посередників, то й вони також набували свого ро-
звитку. Для прикладу, у Феодосії у 1812 р. було утворено перше страхове товариство, а 
наприкінці ХІХ ст. вони були представлені вже 13 акціонерними товариствами (страхо-
ві захисти від пожеж), 34 товариствами земського страхування, 9 міськими товариства-
ми взаємного страхування від вогню, 2 товариствами взаємного страхування життя, 3 
товариствами взаємного морського страхування, а також філіями провідних страхови-
ків США, Великобританії, Франції, Німеччини та Російської імперії» [6, с. 425-426]. 
Сформувалась система соціального страхування та недержавного пенсійного забезпе-
чення завдяки створенню приватних товариств взаємного страхування, страхових кас, а 
також пенсійних фондів. С. Мошенський відзначив, що, «за даними перепису населен-
ня на 1897 р. у сфері фінансових послуг працювало у: Петербурзі 2890 (0,2 % населен-
ня); Москві – 2078 (0,2 %), Одесі – 426 (0,1 %); Києві – 619 (0,25 %); Харкові – 332 осіб 
(0,2 %)» [10, с. 354]. 

Наприкінці 1860-х – початку 1870-х рр. бурхливо розвивається ринок цінних папе-
рів, зокрема за ажіотажної організації акціонерних товариств завдяки «Грюндерському 
буму» у Німеччині, де активізувався випуск і продаж цінних паперів, переважно акцій. 
У 1873 р. в Англії поширився «Грюндерський крах», який потім перекинувся на Німеч-
чину і спровокував світову фінансову кризу на близько двадцять років. У цей самий час 
серед населення формується середній клас, який дав поштовх індивідуальному інвесту-
ванню. На початок ХХ ст. на теренах України було організовано діяльність 11 фондо-
вих бірж, де відбувалась торгівля державними борговими цінними паперами, простими 
і привілейованими акціями, корпоративними облігаціями, а основними учасниками то-
ргів виступали страхові компанії та банки. 

Зі створенням СРСР розвиток фінансових установ визначався органічним вбудову-
ванням відносно неефективної та фрагментарної системи державних фінансових інсти-
тутів в адміністративно-командну економічну модель з відсутністю фінансового ринку 
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як такого, а також його елементів (табл. 1). Консолідація та розподіл фінансових ресур-
сів здійснювались через бюджетну систему і державні банки, що відігравали роль фі-
нансових управлінь і рахункових палат. Вони пасивно реалізовували фінансові операції 
та залучали кошти на депозити згідно з централізованими кредитними планами в межах 
передбачених для нефінансових установ бюджетів лімітів. Були відсутні недепозитні 
фінансові посередники, за виключенням Держстраху, а також ринок цінних паперів та 
економічна свобода товаровиробників, ліквідовано приватну власність.  

Таблиця 1 
Етапи інституційних трансформацій у фінансовому секторі  

та на ринку цінних паперів в Україні 

Риси 

Етапи 
 

Визначаль-
ний 

(1920 –  
1987 рр.) 

Адміністра-
тивно-

командна 
економіка 

Стартовий 
(1988 –  

1995 рр.) 
Формування 
ринкового  
механізму 

Накопичення 
(1996 –  

1999 рр.) 
Формування 

ринково 
орієнтованої  

взаємодії 

Забезпечення 
та контроль 

(2000 р. – пер-
ша половина  

2008 р.) 
Формування 
інноваційно 

активної  
взаємодії 

Модернізація 
та стійкість  
(друга поло-

вина  
2008 р. –  
дотепер)  

Забезпечення 
фінансової 

безпеки  
Оцінка фінансових 
та інвестиційних 
ризиків 

Відсутня Формується Усвідомлюється 
більшістю 

суб’єктів ринку 

Стає нормою 
фінансової дія-

льності 

Пруденцій-
ний нагляд. 
Регулюється 

Участь фінансових 
установ в опосере-
дкуванні  
грошових потоків з 
підвищеним ризи-
ком 

Відсутня Активізується 
зі зростанням 
державного 

внутрішнього 
боргу 

Максимізується у 
1998 р. 

Знижується 
внаслідок по-

ширення прак-
тики обмеження 

інфляції 

Обмежується 
регуляторни-
ми і наглядо-
вими органа-

ми 

Міжсекторна взає-
модія і спрямова-
ність фінансових 
потоків 

Розподіл за 
планами та 
завданнями 

Участь у про-
цесах перероз-
поділу держа-
вної власності 

на біржах 

Акумуляція осно-
вних фінансових 
потоків у нефіна-
нсових корпора-

ціях  

Переорієнтація 
фінансових по-
токів на спожи-

вче кредиту-
вання 

Активізація 
інвестиційних 

процесів та 
інвестиційної 

діяльності 
Напрями фінансо-
вого інвестування 
як індикатор довіри 
до фінансових кор-
порацій 

Масові зао-
щадження в 
Ощадному 

банку, висо-
кий ступінь 
безпеки та 
ліквідності 

Зростання за-
ощаджень на-
селення у де-

позитах, 
вкладення у 

ЦП, зниження 
рівня правово-
го захисту та 
ліквідності  

Висока частка 
готівки, низький 
рівень вкладень у 
депозити та цінні 
папери, форму-
вання систем га-
рантій збережен-
ня заощаджень 

Збільшення 
вкладень  

у фінансові  
інструменти, 

зниження рівня 
гарантування 
повернення  

коштів і  
ліквідності 

Гарантування 
інвестицій та 
розвиток сис-
теми захисту 
прав спожи-
вачів фінан-
сових послуг  

Створення новітніх 
способів акумуля-
ції грошових  
ресурсів 

Відсутнє Порушення 
договірних 

зобов’язань із 
залучення 

грошових ре-
сурсів задля 
отримання 
прибутків  

Ускладнення 
впровадження 

новітніх способів 
залучення грошо-
вих ресурсів че-
рез низький рі-
вень довіри до 

фінансових уста-
нов 

Інтеграція фі-
нансових уста-
нов з викорис-

танням 
фінансового 
інжинірингу, 
розширення 

сфери роздріб-
них фінансових 

послуг 

Розвиток фі-
нансового 
сервісу та 

підвищення 
якості фінан-
сових проду-

ктів 

Джерело: складено на основі [6; 5]. 
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Отже, не дивно, що ринкові трансформації 90-х рр. в Україні, як і в Російській Феде-
рації, привели до того, що фінансовий сектор і ринок цінних паперів повторили основні 
риси їхнього дореволюційного розвитку з: а) переважанням депозитних посередників; 
б) борговим характером і незначною роллю пайових фінансових інструментів; 
в) посиленим державним регулюванням і значною часткою державних цінних паперів; 
г) виконанням банками операцій з андерайтингу, тобто розміщенням цінних паперів на 
первинному ринку, комісійними операціями з ними, інвестуванням в акціонерні капітали 
підприємств власних коштів. Як відзначав ще у 1913 р. російський вчений М. Боголєпов, 
«історично наші фондові біржі є органами банків… Самостійні російські емісії можливі 
тільки за безпосередньої участі банків» [2, с. 380]. Натомість формування ринку цінних 
паперів, що ледь-ледь набував свого розвитку, було визначено реалізувати через амери-
канську, або ринкову, модель (де власність є більш диверсифікованою порівняно з інши-
ми країнами). Доводилось, що у 90-і рр. саме ця модель є такою, що може забезпечити 
найуспішніший розвиток ринків капіталу. При цьому американські інвестори були ліде-
рами серед світових інвесторів, а експерти із США виступили консультантами в україн-
ських реформах, зокрема у сфері формування ринкової економіки та приватизації.  

Звернення до думок практиків на той період показує колізії щодо вибору тієї чи іншої 
моделі ринку цінних паперів. Наприклад, президент інвестиційної компанії «Кінто» 
С. Оксанич зазначає: «УФБ до вподоби французька модель фондового ринку. Банки про-
понують прийняти німецьку, де саме банкам належить домінуюча роль. Я особисто – за 
американську модель, де банки дещо дистанційовані від фондового ринку. Так, у Сполу-
чених Штатах банки працюють на фондовому ринку, але через свої дочірні підприємст-
ва. І це, передусім, забезпечує стабільність самої банківської системи» [14, с. 89].  

Варто зазначити, що формування та розвиток відповідної моделі фінансового секто-
ру та ринку цінних паперів великою мірою впливають на інвестиційну діяльність та 
джерела інвестиційних ресурсів. В Україні у 1996–1999 рр., тобто на етапі накопичення 
(табл. 1), вкладення в основний капітал здійснювалось здебільшого за рахунок власних 
коштів підприємств і організацій (рис. 1). У 90-х рр. банківські кредити та емісії цінних 
паперів увійшли в «інші джерела фінансування» і, як свідчать дані, вони становили ду-
же незначну частку інвестицій в основний капітал: у 1997 р. – 3,7 %, а у 1999 р. – 7,8 % 
відповідно. Натомість кредитні і депозитні ставки залишались довгий час у світі одни-
ми із найвищих. Наприкінці 1999 р. ставка рефінансування НБУ сягала 45 %, що не 
відповідало нормі прибутковості реального сектору, а рівень монетизації – 17,6 % (для 
порівняння, середній показник розвинених країн – 60–70 %).  

У досліджуваний період грошові ресурси спрямовувались на кредитування сектору 
загальнодержавного управління, частка якого перевищувала кредитування економіки. У 
1995 р. співвідношення між ними сягало 4,7:5,3, а у 1999 р. сягнуло максимуму і стано-
вило вже 6,1:3,9. При цьому «гіперболізація ринку ОВДП створила проблеми управління 
ним та підтримки стабільності, що особливо виявилось у період фінансових криз 1997–
1998 рр.» [9, с. 23]. У 1997 р. банківські установи мали облігацій внутрішньої державної 
позики на суму більше 2 млрд грн, а кредитів реальному сектору – 5,6 млрд грн.  
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Рис. 1. Структура капітальних інвестицій  

за джерелами фінансування в Україні у 1997–2019 рр., % 
Джерело: розраховано та побудовано за даними [4]. 

У країні існувала невідкладна потреба в радикальних економічних проєктах і про-
грамах, різних стратегіях, проте вплив на цей процес функціонуючих на той час фінан-
сових установ був невеликим. Природно, що розвиток фінансового сектору та ринку 
цінних паперів забезпечувався банківськими установами. Активи недепозитних фінан-
сових посередників залишались все ще незначними у порівнянні з депозитними. Свою 
негативну роль відіграли відсутність регулятора та кардинальної реформи у сфері їх 
функціонування та подальшого розвитку. Натомість Словенія, Угорщина, Польща, Че-
хія, Словаччина та країни Балтії їх реалізували вже до 1994 р. У високорозвинених кра-
їнах активи цих фінансових установ перевищували 60 % до ВВП, а у більш розвинених 
країнах колишнього соціалістичного табору – близько 12 %.  

Якій моделі фінансового сектору та ринку цінних паперів сьогодні слідувати Украї-
ні? Як правильно зауважує А. Олєйнік [13], світовий ринок інститутів пропонує вибір. 
Наприклад, завжди можна звернутись до німецької моделі у випадку, коли не виправ-
довує свої сподівання побудована за принципами американського банківського права 
банківська система. Крім цього, відсутність специфікованих прав власності на відпові-
дні інституційні моделі зводить витрати на їх відтворення до мінімуму. Світове право, а 
також право окремих країн не містить положень, які б перешкоджали запозиченню або 
копіюванню тих чи інших формальних правил, причому з уникненням компенсаційної 
виплати державам, яким належить авторство створення таких зразків.  

Не новою є думка експертів: країнам, що розвиваються, рекомендується розвивати 
фінансовий сектор і ринок цінних паперів, що подібні до високорозвинених країн. От-
же, американський фінансовий сектор із високою активністю ринку цінних паперів 
сприймається кращою моделлю. З 2000 р. в Україні була зроблена спроба відтворення 
саме цієї моделі з певним розділенням кредитно-депозитної та інвестиційної банківсь-
кої діяльності. Проте у США зазначене розділення припиняється, насамперед як наслі-
док світової фінансової кризи 2007–2008 рр., де найбільш негативну роль відіграли са-
ме інвестиційні банки, які активно займались спекулятивними операціями. Основним 
нинішнім завданням Комісії з цінних паперів США (SEC) є забезпечення банківським і 
небанківським фінансовим посередникам рівних конкурентних та ринкових умов, а та-
кож посилення регулювання та нагляду, що забезпечує належний захист вкладників, 
інвесторів і підтримання ефективності ринку цінних паперів.  
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Відповіддю на питання щодо вибору моделі фінансування економіки стало дослі-
дження китайських колег «Фінансова структура в економічному розвитку» [16], які до-
вели, що оптимальна побудова фінансових секторів у країнах, що розвиваються, буде 
системно відрізнятись від запропонованих варіантів. Копіювання чужого досвіду не 
приведе до підвищення ефективності функціонування національного фінансового сек-
тору, а також покращення його економічних показників. Натомість воно може призвес-
ти до таких руйнівних та негативних наслідків, як фінансові кризи. Наголошується, що 
вибір моделі та структуризації фінансового сектору залежатиме від фази економічного 
циклу та стадії економічного розвитку країни. 

У більшості досліджень фінансового сектору та ринку цінних паперів акцентується 
на позитивних і негативних рисах його моделей, проте в них часто не беруться до уваги 
характеристики реального сектору з його нефінансовими корпораціями, що не дозволяє 
дати оцінку відносній ефективності альтернативної моделі на різних етапах розвитку 
економіки країни. Змінювана з часом структура факторів виробництва визначатиме по-
тенціал їхнього розвитку та оптимальну структуру промисловості. Підприємства різних 
видів економічної діяльності мають різні ризики та обсяги. Це означає, що попит на ін-
вестиційні та фінансові послуги залежатиме від структури виробничого капіталу підп-
риємства і специфіки його діяльності. Тобто країни, що відрізняються різними стадіями 
економічного розвитку й мають відмінності в галузевій і технологічній структурі, не 
можуть мати структуру сектору нефінансових корпорацій і сектору фінансових корпо-
рацій, які будуть прийнятними для всіх країн. Однак існують конкретні моделі, які бу-
дуть прийнятними на якомусь етапі економічного розвитку країни.  

В українській економіці зростання капітальних інвестицій забезпечується за раху-
нок ендогенної пропозиції грошей (рис. 1). Так, частка банківських та інших позик зро-
сла за 2000–2008 рр. з 1,7 до 17,3 %, тобто майже у 10 разів, а у 2019 р. становила 
10,8 %. Швидкі темпи нарощування банківських операцій забезпечувались розширен-
ням посередницької діяльності банків, що проявилось як зростання попиту інших 
суб’єктів економіки на позичкові ресурси. Проте бум кредитування був пов’язаний пе-
реважно з наданням незабезпечених кредитів і валютизацією, зниженням вимог до по-
зичальників, а у підсумку – послаблення ризик-менеджменту та зростання ризиків. 

У посткризовий період відновились інвестиції в реальний сектор, однак основне 
джерело інвестиційних ресурсів – це власні кошти підприємств і організацій, причому з 
тенденцією до зменшення їхньої питомої ваги за 2002–2012 рр. з 65,8 до 59,7 %. Частка 
кредитів банків та інших позик скоротилась за 2008–2019 рр. із 17,3 до 10,8 %. Струк-
тура кредитів нефінансовим корпораціям показує, що тут переважало кредитування то-
ргівлі та операцій із нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підп-
риємцям, що становило 52,2 %, а промисловості – 26,9 %.  

Низьке зростання інвестиційної активності в економіці за рахунок банківського 
кредитування зумовлене низкою причин: 1) спрямування довгострокових кредитних 
ресурсів на проведення фінансових операцій, зокрема, злиття і поглинання; 2) високий 
рівень кредитних ставок через існуючу систему кредитування суб’єктів економіки, ди-
наміку макроекономічних показників, ризики країни у веденні бізнесу, повільний вихід 
української і світової економіки з кризи; 3) дисбаланси в галузевій структурі портфеля 
заборгованості підприємств; залучення більш вигідних ресурсів останніми через емісію 
цінних паперів або кредити іноземних банків; 4) ефект бухгалтерського обліку: кредити 
на строк більше трьох років часто враховуються як короткострокові у рамках укладе-
них довгострокових договорів про кредитні лінії; 5) пріоритетність кредитування пото-
чної виробничої діяльності. Як не дивно, максимальну заборгованість за кредитами віт-
чизняних банків мають підприємства, які мінімально використовують цей ресурс для 
фінансування своїх проєктів, і навпаки.  
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Рисунок 2 наочно засвідчує, що в Україні за 2000–2012 рр. відбулись процеси від-
риву фінансового сектору від реальних економічних процесів через збільшення внут-
рішніх кредитів депозитних корпорацій з 23,8 до 48,7 % до ВВП, зниження ринкової 
капіталізації лістингових емітентів – з 6 до 3,4 %, а також несуттєвому зростанні інвес-
тицій в основний капітал з 13,9 до 15,7 %. Якщо у 2001 р. активи фінансових інститутів 
були меншими за ВВП у 2 рази, то вже у 2015 р. вони перевищили останній вже у 1,5 
раза. Натомість з 2018 р. спостерігається протилежна ситуація (рис. 3). Темпи зростан-
ня ринку цінних паперів у 2013 р. перевищили ВВП, зокрема обсяг торгів на ринку пе-
ревищив цей показник на 222 млрд грн. Рисунок 4 наочно свідчить, що серед випуще-
них цінних паперів знову переважає емісія акцій (44,7 %), збільшується боргове 
фінансування за рахунок облігацій (31 %). 

 
Рис. 2. Фінансова глибина економіки та інвестиції в основний капітал  

(капітальні інвестиції) в Україні у 1992–2019 рр.,% до ВВП 
Джерело: розраховано та побудовано за даними [4; 17]. 

 
Рис. 3. Обсяги ВВП і активів фінансових корпорацій в Україні у 2001–2019 рр., млрд грн 

Джерело: побудовано за даними [4; 12]. 
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Рис. 4. Структура випущених цінних паперів в Україні у 1991–2019 рр., % 

Джерело: розраховано і побудовано за даними [11]. 

Окремо слід наголосити на склад фінансових активів фінансових корпорацій зага-
лом. Так, намітилась тенденція до вкладення фінансових ресурсів у цінні папери (зок-
рема акції та інші форми участі в капіталі): за 2008–2019 рр. їх обсяг збільшився прак-
тично вдвічі. Природно, найбільшими інвесторами є банки, портфель цінних паперів 
яких переважно складається з державних облігацій. Наразі страхові резерви у цінних 
паперах у 2019 р. на 32,3 % складались з акцій (8,4 %), державних цінних паперів 
(21,6 %), облігацій (2,1 %) та іпотечних цінних паперів (0,1 %). Через нормативні об-
меження НПФ і ІСІ мають менш збалансовані портфелі порівняно з банками. Розвиток 
ринку цінних паперів не стимулює переважання у активах ІСІ депозитів, дебіторської 
заборгованості і нерухомості. Такі чинники, як дефіцит надійних фінансових інструме-
нтів, різнорідні з боку регуляторів вимоги до складу активів не дають змоги фінансо-
вим посередникам як інституційним інвесторам стати впливовими гравцями ринку ка-
піталу та консолідувати ресурси для економічного розвиту. 

Натомість кредити в активах фінансових корпорацій збільшились несуттєво. Основна 
частина довгострокового кредитування (понад 5 років) надається домогосподарствам 
(35,6 % у 2008 р.), тоді як нефінансовим корпораціям – 9,8 %. У посткризовий період си-
туація дещо змінилась: у 2019 р. їх частка становила 15,2 і 9,4 % відповідно. Позички для 
бізнесу (понад 5 років) надаються під 10% % річних. При цьому між кредитними ставка-
ми і інфляцією простежується слабкий зв'язок, а найважче отримати кредит восени і 
взимку, коли банками переважно втрачається гривнева ліквідність і переглядаються умо-
ви для позичальників. З іншого боку, підприємства реального сектору «закредитовані», 
тобто мають набагато більше заборгованості, ніж такі структури в інших країнах.  

Серед вітчизняних науковців [1] поширеною є думка, що головною проблемою збі-
льшення кредитних ресурсів, спрямованих у реальний сектор економіки для забезпе-
чення інвестиційно-інноваційної діяльності, є низька капіталізація банківської системи 
України, а також структура пасивів більшості банків, у яких переважають короткостро-
кові ресурси, що не дає змоги повною мірою забезпечувати інноваційну сферу належ-
ним обсягом фінансових ресурсів. Однак статистичні дані суперечать цій сентенції. 
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Так, за даними НБУ [12], загальні активи банківських установ збільшились за 2000–
2019 рр. 50,8 до 2953,9 млрд грн, тобто у 58 разів. Їхня частка у ВВП країни зросла від-
повідно з 24,9 до 74 %. Звідси випливає висновок, що проблема полягає не у недостат-
ності фінансових ресурсів, а їх розподілі. 

Одним із можливих заходів спрямування фінансових ресурсів на потреби інвести-
ційного процесу може стати обмеження з боку НБУ (дохідності і обсягів) кредитування 
населення. Порівняно з процентною ставкою за кредитами нефінансовим корпораціям 
ставка домогосподарствам має бути на 1,5–2,0 % нижчою. Щодо обмеження на суму 
кредитів домогосподарствам, то експертами запропоновано встановити максимальний 
обсяг споживчого кредиту у 10 тис. грн, на придбання, будівництво та реконструкцію 
нерухомості – 150 тис. грн, а інші кредити – 50 тис. грн. На нашу думку, зазначене не 
сприятиме зниженню попиту на нерухомість, іноземні товари та послуги. 

Загалом модель організації фінансової системи в Україні подібна до моделі фінан-
сування економічних процесів інших країн, що розвиваються. Істотне переважання де-
позитних посередників у структурі національного фінансового сектору економіки було 
визначено: 1) посиленням інсайдерської структури власності, де переважають великі 
корпоративні власники. При цьому мажоритарні акціонери віддають перевагу банківсь-
ким кредитам і не цікавляться акціонуванням і розмиванням власності; 2) більш ефек-
тивним регулюванням банківської діяльності порівняно з іншими фінансовими устано-
вами; 3) зосередження торговельної активності на ринку цінних паперів на обмеженій 
групі інструментів, зокрема боргових цінних паперах на противагу пайовим у вільному 
обігу; 4) недоступність ресурсів ринку цінних паперів для малого і середнього бізнесу. 
Сьогодні економіку України можна виразити такою схемою високого відсотка – висо-
кого ризику – низької рентабельності, а має бути низьким відсотком – низьким ризи-
ком – високою рентабельністю; 5) доступністю і зрозумілістю для клієнтів банківських 
послуг, коли небанківські тільки набувають розвитку; 6) низькою фінансовою грамот-
ністю та низьким рівнем доходів на душу населення.  

Щодо недепозитних фінансових корпорацій, то в дослідженнях фахівців Світового 
банку зазначено, що вони не досягнуть реальної ваги й великого обсягу без побудови 
ефективної та міцної банківської системи. В Україні цього поки що не відбувається, тож, 
саме розвиток банківської справи визначається як пріоритетний напрям, а іншої виправ-
даної та надійної моделі розвитку фінансового сектору просто немає [10]. На нашу дум-
ку, зосередження уваги на банківських установах нівелює проблеми розвитку ринку цін-
них паперів, де ті самі банки є основними гравцями. Високотехнологічні виробництва та 
великі вітчизняні компанії потребують емісійного фінансування, а іноземні компанії та 
інституційні інвестори потребують ефективного та активного ринку цінних паперів. Уча-
сники останнього орієнтуються на ринкові індикатори, а ринок є основою перерозподілу 
фінансових ресурсів у межах довгострокових стратегій і концепцій.  

Група українських учених також дотримується позиції, що банківські установи ма-
ють продовжувати бути базою формування та розвитку фінансового ринку, оскільки 
«мають більше можливостей, ніж інші фінансові інституції впливати на економічне 
зростання країни, принаймні до того часу, поки не почне ефективно працювати фондо-
вий ринок… Саме банкоцентрична модель фінансового ринку більшою мірою, ніж мо-
дель з домінуванням ринку цінних паперів дозволить пом’якшити актуальну для Украї-
ни проблему «принципал-агент», забезпечити доступ до зовнішнього фінансування 
широкому колу вітчизняних підприємців, збільшити швидкість структурних трансфор-
мацій в економіці» [8, с. 16]. Варто акцентувати на тому, що не тільки банки визнача-
ють економічний розвиток країни, але й недепозитні фінансові посередники як інсти-
туційні інвестори, які формують і забезпечують розвиток ринку цінних паперів. 
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У країні триває ситуація, коли на ринку пропонується обмежена кількість прийнятних 
для вкладання активів страховиків, інвестиційних і пенсійних фондів фінансових ін-
струментів. Основні інвестори в цінні папери – це банки, а решта фінансових посеред-
ників тримає свої активи переважно на банківських депозитах. Знижуються можливості 
для економіки в частині використання переваг цих установ, як-от підвищення якості 
управління компаніями реального сектору, що їх могли б фінансувати пенсійні та інве-
стиційні фонди, повніше та краще страхування життя і ризиків, розширення обсягів 
кредитів суб’єктам малого бізнесу від кредитних спілок, а також активізація інвести-
ційних процесів через операції лізингодавців тощо.  

Утім прогнозується певний відплив активів банківської системи на фінансовий ри-
нок, зокрема ринок цінних паперів. З одного боку, це розміщення не знижує ризиків 
для домогосподарств, які заощаджують гривню і конвертують грошові ресурси у валю-
тні цінності, з іншого – проблеми банківської ліквідності не можуть не стимулювати 
відпливу коштів домогосподарств на фінансовий ринок. Проте контроль за залученням 
і використанням грошових ресурсів домогосподарств професійними учасниками ринку 
цінних паперів залишається недостатнім, на відміну від організованої банківської сис-
теми захисту інтересів вкладників. Під час світової фінансової кризи 2007–2008 рр. ук-
раїнські регулятори зосередила зусилля виключно на рятуванні банківської системи і 
залишили напризволяще більшість недепозитних фінансових посередників, послугами 
яких користувались і користуються мільйони громадян. В інших країнах антикризови-
ми кроками на початку були заходи із рекапіталізації фінансових корпорацій, а в Укра-
їні ними стали заборони на дострокове повернення депозитів, що підірвало у підсумку 
ще більше довіру до фінансових установ. Подальші антикризові кроки полягали у виді-
ленні фінансової допомоги окремим банкам для підтримання їхньої стабільної діяльно-
сті. Українська асоціація інвестиційного бізнесу неодноразово зверталась до Націона-
льної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і Національного банку Укра-
їни щодо пошуку механізмів впливу на банківські установи. Деякі страхові компанії та 
фонди подавали судові позови на останні, проте розгляд цих позовів виявився тривалим 
внаслідок неефективності судової системи в державі. Вважається, що зняти напругу 
між фінансовими інститутами може виділення цільового рефінансування банків під по-
вернення коштів (депозитів) різних груп інституційних інвесторів. 

При цьому важливо поєднувати процеси розвитку фінансового і реального сектору 
за допомогою: 

− застосування для фінансування інноваційних проєктів преференцій і пільг, вели-
чину яких можна розрахувати на основі прогнозу збільшення надходжень податків від 
отримувачів фінансових ресурсів із завершенням реалізації цих проєктів; запроваджен-
ня системи ефективних санкцій за порушення умов користування наданими ресурсами; 

− державного гарантування банківських позичок через створення Національного 
фонду гарантій для інвестиційно-інноваційних проєктів; 

− рефінансування банківських установ НБУ за жорсткого контролю його цільового 
спрямування; створення системи цільового рефінансування за зниженою ставкою під уч-
асть банків у реалізації схвалених державою інвестиційно-інноваційних програм і проєктів; 

− стимулювання входження фінансових установ в інвестиційні проєкти не тільки 
як кредиторів, а і співвласників, співінвесторів тощо; 

− обмеження банківської маржі на кредитно-депозитних операціях, наприклад, 
введення спеціального податку на чистий процентний дохід вище певного рівня; 
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− активного розвитку приватно-державного партнерства (зокрема кластерних 
об’єднань), адже остання фінансова криза зумовлює еволюцію соціальної держави в 
державу партнерську; 

− запровадження Стандарту процесу інноваційного кредитування, що являє собою 
сукупність вимог, що відображають стан кращої банківської практики в галузі інвести-
ційного кредитування на інноваційні цілі; зацікавленими особами будуть банківські ус-
танови, позичальники, власники ресурсів, державні органи і СРО; складовими – проду-
ктова, технологічна, організаційна, управлінська, інформаційна, програмно-технічна, 
кадрова, технічно-майнова та клієнтська; 

− обмеження частки ринку для фінансових установ з державною участю з метою 
розвитку конкурентного середовища на ринку капіталу; 

− усунення інституційних бар’єрів для дистанційного фінансового обслуговування; 
− визначення механізму реалізації застави, особливо житлового фонду за іпотеч-

ними кредитами. 
Висновки та пропозиції. Загалом закономірності розвитку фінансового сектору і 

ринку цінних паперів дозволяють визначити їх основні тенденції, що проявляються в: 
1) універсалізації фінансової та страхової діяльності та фінансового сектору зокрема; 
2) формуванні інформаційної прозорості й подолання інформаційної асиметрії, що за-
безпечується єдиними методиками виміру; 3) посиленні конкуренції між окремими 
суб’єктами ринку цінних паперів і фінансового сектору зі створенням фінансових супе-
рмаркетів; 4) монополізації ринків цінних паперів, що полягатиме в концентрації фі-
нансових операцій в окремих центрах; 5) розширенні кола користувачів послугами ви-
робників цих послуг через електронні мережі й Інтернет; 6) формуванні нової 
глобальної архітектури ринку цінних паперів і фінансового сектору через пошук нового 
консенсусу у міжнародній політиці [7]. 

Нині найактуальнішим завданням залишається завдання розробки практичних ре-
комендацій з подальшого інституційного розвитку ринку цінних паперів і сектору фі-
нансових корпорацій (фінансового сектору) в Україні. Це спричинене і тим, що глоба-
лізація і фінансіалізація економічних процесів, зростання відкритості економіки істотно 
підвищили вразливість внутрішньої фінансової та страхової діяльності від негараздів 
економічного розвитку. До викликаної невпорядкованістю інституційного середовища 
ендогенної економічної стагнації додаються негативні наслідки втрати конкуренто-
спроможності економіки через тривале посилення негативного впливу інституційних 
змін та аномалій. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ТА СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ 

Светлана Повная 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ  
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ  

Svitlana Povna 

ANALYSIS OF THE STATE OF INVESTMENT IN UKRAINE  
AS A MEANS OF ENTERPRISES DEVELOPMENT  

AND STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN THE ECONOMY 
У статті проаналізовано стан інвестування в Україні як засіб оновлення підприємств та структурних пере-

творень в економіці, що включає два напрями – оцінка обсягів інвестування та оцінка частки інвестування в секто-
ри зі зростаючою віддачею. Розроблено схему ролі інвестування в розрізі результатів для економіки, підприємств, а 
також їхньої ресурсної складової. За результатами аналізу з’ясовано, що в Україні обсяг капітальних інвестицій за 
2013–2018 рр. був у межах 13,8–17,6 % від ВВП, що є меншим навіть за ту норму, що притаманна економікам із 
середніми та низькими темпами зростання. Також виявлено значне зменшення обсягу основних фондів в Україні 
протягом 2013–2017 рр., що вплинуло на більш ніж двократне збільшення фондовіддачі основних засобів. Зменшен-
ня зносу основних фондів відбулося не через збільшення інвестування, а через списання значних обсягів наявних осно-
вних засобів. На наш погляд, суттєве недоінвестування зумовлене насамперед несприятливим інституційним сере-
довищем. Також у процесі аналізу динаміки розвитку переробної промисловості виявлено, що її роль в українській 
економіці незначна, і хоча частка інвестування в переробну промисловість невелика, однак відбувається випере-
джальне інвестування переробної промисловості на фоні тих результатів, які вона показує, що свідчить про недо-
статнє використання потенціалу переробної промисловості.  

Ключові слова: інвестиції; інвестування; розвиток; структурні перетворення; переробна промисловість; ін-
ституційне середовище; фондовіддача. 

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 17. 
В статье проанализировано состояние инвестирования в Украину как средства обновления предприятий и 

структурных преобразований в экономике, включая два направления – оценка объемов инвестирования и оценка доли 
инвестирования в сектора с растущей отдачей. Разработана схема роли инвестирования в разрезе результатов для 
экономики, предприятий, а также их ресурсной составляющей. По результатам анализа установлено, что в Украине 
объем капитальных инвестиций за 2013–2018 гг. находится в пределах 13,8–17,6 % от ВВП, что меньше даже той 
нормы, которая присуща экономикам со средними и низкими темпами роста. Также выявлено значительное умень-
шение объема основных фондов в Украине в 2013–2017 гг., что повлияло на более чем двукратное увеличение фондо-
отдачи основных средств. Уменьшение износа основных фондов произошло не из-за увеличения инвестирования, а из-
за списания значительных объемов имеющихся основных средств. Мы считаем, что существенное недоинвестирова-
ние обусловлено в первую очередь неблагоприятной институциональной средой. Также при анализе динамики разви-
тия перерабатывающей промышленности выявлено, что ее роль в украинской экономике незначительна, и хотя доля 
инвестирования в перерабатывающую промышленность небольшая, однако происходит опережающее инвестирова-
ние перерабатывающей промышленности на фоне тех результатов, которые она показывает, что свидетельствует 
о недостаточном использовании потенциала перерабатывающей промышленности. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестирование; развитие; структурные преобразования; перерабатывающая 
промышленность; институциональная среда; фондоотдача. 

Рис.: 1. Табл.: 2. Библ.: 17.  
The article analyzes the state of investing in Ukraine as a means of updating enterprises and structural transformations 

in the economy, including two areas - the assessment of investment volumes and the assessment of the share of investment in 
sectors with growing returns. The scheme of the role of investment in the context of the results for the economy, enterprises, 
as well as their resource component, is developed. According to the results of the analysis, it was found that in Ukraine the 
volume of capital investments for 2013-2018 is in the range of 13.8-17.6% of GDP, which is less than even the norm that is 
inherent in economies with medium and low growth rates. A significant decrease in the volume of fixed assets in Ukraine in 
2013-2017 was also revealed, which affected a more than twofold increase in capital productivity of fixed assets. The de-
crease in depreciation of fixed assets was not due to an increase in investment, but because of the write-off of significant 
volumes of available fixed assets. We believe that significant underinvestment is primarily due to the unfavorable institution-
al environment. Also, when analyzing the dynamics of development of the processing industry, it was revealed that its role in 
the Ukrainian economy is insignificant, and although the share of investment in the processing industry is small, however, 
there is an outstripping investment in the processing industry against the background of those results, it shows that the poten-
tial of the processing industry is insufficiently used. 

 Повна С. В., 2020 
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Постановка проблеми. Для підтримання конкурентоспроможності підприємств їх 
треба постійно оновлювати. Так, за оцінками К. Маркса, на той час оновлення основно-
го капіталу підприємств відбувалося раз на 10-13 років, за більш пізніми дослідження-
ми М. Кондратьєва, уже один раз на 5-7 років [7]. Сьогодні в розвинутих країнах прий-
нято більш швидке оновлення підприємств, а саме раз на 3-5 років. Ситуація з 
оновленням підприємств в Україні «не дотягує» до світових стандартів, що, природно, 
погіршує рівень конкурентоспроможності українських підприємств та їхньої продукції.  

Безперечно, залучення інвестицій не є єдиним методом розвитку території, постає 
питання про комплексне вирішення завдань розвитку, основу яких становлять інститу-
ціональні важелі вирівнювання рівнів розвитку, розвиток територій за рахунок внутрі-
шніх резервів, селективна дисперсія виробництва та людського капіталу [2]. Однак ін-
вестування є обов’язковою складовою розвитку, оскільки за відсутності інвестицій 
обсяг наявного капіталу поступово зменшується та призводить до скорочення обсягів 
діяльності та зменшення обсягів продукції, що випускається [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інвестування як засобу онов-
лення підприємств та структурних перетворень присвячені публікації закордонних та ві-
тчизняних учених, серед яких виділимо таких авторів: Joern Block, Christian Fisch, Silvio 
Vismara, René Andres [15], М. П. Бутко, А. М. Гуменюк [4], Л. Г. Шморгун [14] та інших.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Актуальність теми дослі-
дження зумовлена тим, що недостатній рівень інвестування є суттєвим бар’єром для 
розвитку підприємств та економіки загалом. У статті проаналізовано рівень інвестуван-
ня за двома напрямами – достатність обсягів та напрями інвестування. 

Мета статті. Мета статті полягає в оцінці стану інвестування в Україні як засобу 
оновлення підприємств та структурних перетворень в економіці, що включає два на-
прями – оцінка обсягів інвестування та оцінка частки інвестування в сектори зі зроста-
ючою віддачею. 

Виклад основного матеріалу. Реальні інвестиції – це те, що дає можливість впрова-
джувати нові технології, і на їх основі підвищувати конкурентоспроможність продукції і 
підприємств. Вкладання ресурсів потребує передусім інвестиційної політики, що являє 
собою сукупність заходів, які проводяться державою і підприємствами через встановлен-
ня обсягів і структури інвестицій, визначення напрямів їх використання, та джерел надхо-
дження з урахуванням необхідності підвищення їхнього технологічного рівня. Отже, іс-
нують дві інвестиційні політики: держави і власників приватних підприємств. При цьому 
інвестиційна політика підприємств може не відповідати загальнодержавним інтересам ро-
звитку економіки [14]. Так, результати досліджень показують, що для підприємств зрос-
тання виручки є найбільш важливим інвестиційним критерієм, за яким слідують додана 
вартість продукту (послуги), репутація команди менеджерів та прибутковість [15]. 

Важливою є роль інвестування як для підприємств, так і для економіки загалом, що 
вимагає визначених критеріїв при реалізації інвестиційних процесів (рис. 1). Нами ви-
ділено два напрями аналізу – достатність обсягів інвестування та частка інвестування в 
сектори зі зростаючою віддачею, що відповідно призводить до зростання економіки та 
її структурної трансформації. У процесі аналізу обсягів інвестування прийнято, що еко-
номічне зростання відбувається лише тоді, коли обсяг чистих інвестицій (валові інвес-
тиції, за винятком зносу) більший за нуль, тобто вкладається ресурсів більше, ніж зно-
шується. У цих умовах відсотковий рівень нарахованого зносу буде поступово 
зменшуватися, що і є важливим критерієм зростання економіки. 
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Рис. 1. Роль інвестування в розрізі результатів для економіки, підприємств,  

а також їхньої ресурсної складової 

Економічна ефективність валових інвестицій в основний капітал проявляється на-
самперед у зростанні ВВП. У свою чергу, можливість збільшення обсягів інвестицій 
залежить від зростання ВВП і частки виділених при його кінцевому використанні інве-
стицій в основний капітал (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні показники інвестиційної діяльності в Україні 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ВВП, млрд грн 1522,7 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 3558,7 
Основні засоби, млрд грн 10401 13752 7641 8177 7734 – 
Фондовіддача, грн/грн 0,146 0,115 0,260 0,292 0,386 – 
Знос основних засобів, %  77,3 83,5 60,1 58,1 55,1 – 
Капітальні інвестиції, млрд грн 267,728 219,42 273,116 359,216 448,462 578,726 
Капітальні інвестиції, % від ВВП 17,6 13,8 13,7 15,1 15,0 16,3 

Джерело: розраховано авторкою за [13]. 

Чим більшою є норма валових інвестицій в основний капітал, тим сприятливішими 
є умови для розвитку економіки. У країнах із високими темпами розвитку економіки 
норма валових інвестицій в основний капітал дорівнює 30–40 %, із середніми і низьки-
ми – 18–20 % [14]. Згідно з табл. 1, обсяг капітальних інвестицій за 2013–2018 рр. зна-
ходиться в межах 13,8–17,6 % від ВВП, що свідчить про недостатність відтворення ос-
новних засобів, оскільки є меншим навіть за ту норму, що притаманна економікам із 
середніми та низькими темпами приросту. 

Аналіз табл. 1 показує значне зменшення обсягу основних фондів в Україні протя-
гом 2013-2017 рр., що вплинуло на більш ніж двократне збільшення фондовіддачі ос-
новних засобів. І хоча структура економіки визначається ефективною, якщо зростає 
продуктивність праці, фондовіддача, знижується рівень матеріало- та енергомісткості 
господарської діяльності [4], у цьому випадку зростання фондовіддачі зумовлено на-
самперед недостатнім інвестуванням. За нашим аналізом, зменшення зносу основних 
фондів відбулося не через збільшення інвестування, а через списання значних обсягів 
наявних основних засобів. 
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Отже, українські підприємства гостро потребують інвестування. Це підтверджує 
той факт, що при запровадженні пільгового кредитування за програмою «5-7-9» [5] на 
16.03.2020 р. було подано 14 416 заявок, а задовольнили лише 169 [9], тобто близько 
1 %. Але в країнах із низьким рівнем якості життя неможливо забезпечити ефективне 
інвестування лише ринковими інструментами. Стратегія розвитку економіки повинна 
включати вирішення структурних завдань на основі інвестицій. Під час реалізації стру-
ктурної політики відбувається руйнація структурної спадковості для отримання нової 
більш ефективної структури [4]. 

На наше переконання, суттєве недоінвестування обумовлене насамперед несприят-
ливим інституційним середовищем. Так, за індексом економічної свободи Україна у 
2020 р., хоча і піднялася на 13-у позицій у порівнянні з 2019 р., але посіла лише 134-е 
місце зі 180 країн, входячи до складу країн «в основному невільних». Середній бал Ук-
раїни станвоить 54,9 при тому, що середньосвітовий бал дорівнює 61,6, а середній бал 
по регіону – 69,8. При цьому Україна має дуже низькі показники в таких сегментах, як 
верховенство закону, витрати уряду, інвестиційна, фінансова та трудова свободи. За 
оцінками фонду, захист прав власності судовою системою відсутній, виконання конт-
рактів є трудомістким та коштовним, на судову систему впливає політичний тиск та 
корупція; надмірна бюрократія стримує необхідне зростання приватних інвестицій; не-
достатньо розвинений ринок капіталу, що обмежує можливості фінансування [1].  

Тому першочергове вирішення цих проблем та відповідно покращення інвестиційного 
клімату є джерелом розвитку вітчизняної економіки. Інвестицій у світі багато – в їх кілько-
сті не існує проблем. Але їх потоки йдуть туди, де інвестори, по-перше, упевнені в захи-
щеності своїх вкладень, а по-друге, очікують найвищу віддачу. Саме тому основні потоки 
світових прямих іноземних інвестицій йдуть у розвинуті країни, де захищені права власно-
сті та існують розумні правила гри на ринку, які виконуються всіма суб’єктами [11].  

Проблеми з вітчизняним ринком капіталу передусім зумовлені такою ситуацією в 
банківській системі, як високий рівень проблемної заборгованості в кредитно-
інвестиційних портфелях та спричинена масовими випадками дефолтів «криза довіри» 
до потенційних позичальників та емітентів, унаслідок чого банківська система в остан-
ні роки переорієнтувалася з інвестицій у корпоративні цінні папери на менш ризикові 
операції з купівлі ОВДП та замість кредитування промисловості намагалася підвищу-
вати безризикові комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування, що зни-
зило загальну рентабельність банківської діяльності [6]. В економічній теорії це нази-
вається «ефектом витіснення інвестицій», коли покриття дефіциту держбюджету 
відбувається через збільшення внутрішніх запозичень, що зменшує ліквідність банків-
ської системи як основного інвестора в державні цінні папери, та призводить до зрос-
тання процентних ставок і зменшує обсяги кредитування реального сектору економіки 
[10], хоча потужність банківського сектору має неоднозначний вплив на розвиток еко-
номіки. Так, при порівнянні ринку фінансових послуг України та Болгарії було 
з’ясовано, що Україна має більш розвинутий ринок банківських послуг при тому, що 
обсяг ВВП на 1 особу в Україні в 6 разів менше [16]. 

Отже, сталий розвиток та зростання доходів банківської системи неможливий без 
активної кредитно-інвестиційної діяльності. У свою чергу, активність кредитно-
інвестиційної діяльності, яка значною мірою визначається обсягами активів банківської 
системи та обсягами емісій облігацій підприємств, має безпосередній вплив на розви-
ток реального сектору економіки та темпи зростання ВВП України. Підсилення ресурс-
ної бази банків можливе за умови повернення довіри населення до банківської системи 
[6]. Також уже з’ясовано, що базовою умовою для приходу закордонних інвесторів в 
Україну є піднесення внутрішнього інвестування. 
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У процесі дослідження дефіциту державного бюджету встановлено, що його зрос-
тання може мати наслідком 2 варіанти: 1) прискорені темпи зростання ВВП країни, що 
є показником ефективного управління та стимулювання економічного розвитку; 
2) незначні темпи зростання ВВП, що свідчить про неефективне використання фінансо-
вих ресурсів, коли вони йдуть переважно на утримання соціальної сфери [17]. Тому в 
розвинутих країнах державні запозичення зазвичай спрямовуються на стимулювання 
реалізації інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки, це правило навіть за-
кріплене в Конституції Німеччини. 

Для досягнення корисних структурних зрушень в економіці, за дослідженнями 
Е. Райнерта [12], необхідно розвивати насамперед обробну промисловість через те, що 
вона є сектором зі зростаючою віддачею. За вітчизняними дослідженнями [8], отримано 
ті ж самі висновки: є показовою пряма залежність ефективності й рівня розвитку еко-
номіки від вкладу в неї обробної промисловості, тобто в сучасній світовій економіці, як 
і раніше, діє правило «чим вище роль обробної промисловості, тим вищий дохід на ду-
шу населення». Отже, позитивними структурними зрушеннями у світовій науці визна-
ється зростання частки обробної промисловості в економіці. Проаналізуємо роль обро-
бної промисловості в економіці України (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка розвитку переробної промисловості в Україні 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ВВП, млрд грн 1522,7 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 3558,7 
ВДВ переробної промисловості, млрд грн 169,6 194,05 236,7 291,5 359,9 – 
Частка переробної промисловості у ВВП 
України, % 11,1 12,2 11,9 12,2 12,1 – 
Капітальні інвестиції, млн грн 267 728 219 420 273 116 359 216 448 462 578 726 
У т. ч. капітальні інвестиції в переробну 
промисловість, млн грн 46 240 42 474 46 219 62 223 73 884 100 870 
Капітальні інвестиції в переробну промис-
ловість, % до капітальних інвестицій 17,27 19,36 16,92 17,32 16,47 17,43 

Джерело: розраховано авторкою за [13, с. 192-193, 348, 350]. 

Тому варто звернути увагу на використовувані моделі бізнесу розвинутих країн та 
намагатися адаптувати їх до вітчизняного виробництва. Адже недофінансування та не-
використання сучасних моделей менеджменту призводить до суттєвого недовикорис-
тання потенціалу переробної промисловості.  

Висновки і пропозиції. Згідно з проведеним аналізом виявлено недостатність обся-
гів інвестування в порівнянні з усвідомленими потребами в них, що обумовлено насам-
перед несприятливим інституційним середовищем. Також виявлена проблема недоста-
тньої ефективності переробної промисловості, про що свідчить незначна частка валової 
доданої вартості переробної промисловості в економіці України та випереджальне інве-
стування переробної промисловості на фоні тих результатів, що вона показує.  
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ФОРМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Andrii Shcherbyna 

THE FORMS OF EFFICIENT MANAGEMENT  
OF JOINT HOUSING PROPERTY 

В умовах зношеності житлового фонду в Україні ефективне управління його збереженням вимагає удоскона-
лення законодавства, а на рівні власників житла – пошуку нових організаційно-правових форм управління багаток-
вартирними будинками. У статті розглянуто комбінації моделей спільної власності на об’єкти житлової нерухо-
мості з організацією управління без створення та зі створенням юридичної особи. Порівняно з недоліками 
організації вітчизняних ОСББ проаналізовані дуалістична модель кондомініуму, в якій поєднано спільну власність на 
будинок і ділянку, індивідуальну власність на квартиру та організаційну форму асоціації власників; унітарна модель 
асоціації зі спільною власністю на увесь об’єкт нерухомості та правами користування квартирою; фінська унітар-
на модель житлового підприємства зі створенням товариства з обмеженою відповідальністю. У розглянутих мо-
делях порівняні механізми мобілізації коштів власників та можливості залучення зовнішнього фінансування для 
здійснення капітальних ремонтів. Зроблені висновки про численні переваги фінської моделі, зокрема для нових склад-
них житлових об’єктів та комплексів. 

Ключові слова: кондомініум; модель; власність; будинок; квартира; асоціація; підприємство. 
Бібл.: 20. 
В условиях изношенности жилого фонда в Украине эффективное управление его сохранением требует усовер-

шенствования законодательства, а на уровне собственников жилья – поиска новых организационно-правовых форм 
управления многоквартирными домами. В статье рассматриваются комбинации моделей общей собственности на 
объекты жилой недвижимости с организацией управления без создания и с созданием юридического лица. По срав-
нению с недостатками организации отечественных ОСМД проанализированы дуалистическая модель кондоминиу-
ма, в которой сочетаются общая собственность на дом и участок, индивидуальная собственность на квартиру и 
организационная форма ассоциации владельцев; унитарная модель ассоциации с общей собственностью на весь 
объект недвижимости и правами пользования квартирой; финская унитарная модель жилого предприятия с созда-
нием общества с ограниченной ответственностью. В рассмотренных моделях сопоставлено механизмы мобилиза-
ции средств собственников и возможности привлечения внешнего финансирования для осуществления капитальных 
ремонтов. Сделаны выводы о многочисленных преимуществах финской модели, в частности для новых сложных 
жилых объектов и комплексов. 

Ключевые слова: кондоминиум; модель; собственность; дом; квартира; ассоциация; предприятие. 
Библ.: 20. 
Given the depreciation of the housing stock in Ukraine, the effective management of its preservation requires the improve-

ment of legislation, and at the level of homeowners - the search for new organizational and legal forms of management of 
apartment buildings. The article considers combinations of models of joint ownership of residential real estate with the organi-
zation of management without the creation and creation of a legal entity. Compared with the shortcomings of the organization of 
domestic condominiums, the dualistic model of condominium is analyzed, which combines joint ownership of a house and a plot, 
individual ownership of an apartment and the organizational form of the owners' association; unitary model of association with 
joint ownership of the entire property and the rights to use the apartment; Finnish unitary model of a housing enterprise with the 
creation of a limited liability company. In the considered models the mechanisms of mobilization of funds of owners and possi-
bilities of attraction of external financing for realization of capital repairs are compared. Conclusions have been drawn about 
the many advantages of the Finnish model, in particular for new complex residential buildings and complexes. 

Keywords: condominium; model; property; house; apartment; association; enterprise. 
References: 20. 
JEL Classification: A12; K11; P14; R31 

Постановка проблеми. Виокремлення поняття нерухомості серед інших речей 
(правовий аспект) та з-поміж активів чи капіталу (економічний аспект) пов’язується з 
особливою роллю нерухомих об’єктів у господарському обороті як найбільш вартісно 
стабільних, матеріально визначених та територіально закріплених. Це робить нерухому 
власність не тільки показником добробуту, але й засобом нагромадження, об’єктом ін-
вестування, а також, якщо потрібно, надійним предметом застави при кредитуванні. 

 Щербина А. А., 2020 



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 2(22), 2020 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

139 

На додаток до цього, з оприлюднених компанією Savills даних відомо, що лише жи-
тлова нерухомість у світі наприкінці 2017 р. оцінювалась у 220,6 трлн дол., або близько 
45 % вартості глобальних активів, будучи при усередненій вартості помешкання 43 тис. 
дол. найбільш значущою частиною майна домогосподарств [12].  

Очевидно, що ефективне управління такими важливими за якістю і кількістю акти-
вами як на макрорівні через відповідне законодавство, так і на рівні власника житла, 
зокрема через організаційно-правову форму управління багатоквартирними будинками, 
набувають вирішального значення.  

У цій статті ми розглянемо специфічний аспект проблеми – прийнятність основ-
них організаційно-правових форм управління багатоквартирним будинком для ефек-
тивного забезпечення коштами належного утримання та ремонту самого будинку як 
нерухомих активів. 

Вирішення проблеми є надзвичайно важливим для України, де володіння житловою не-
рухомістю високої, але формально не визначеної вартості абсурдним чином поєднується: 

- з дебіторською заборгованістю населення за житлово-комунальні послуги, що на-
прикінці травня 2020 р. становила 59,9 млрд грн, зокрема за постачання та розподіл 
природного газу – 23,9 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 
18,8 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 5,8 млрд грн, за центра-
лізоване водопостачання та водовідведення – 5,4 млрд грн, за управління багатокварти-
рним будинком – 5,0 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 1,0 млрд грн [10]; 

- з накопиченими десятиліттями потребами в капітальному ремонті будинків, що 
оцінювалися нами принаймні у 370 млрд грн при вартості 1000 грн на 1 кв. м [11, с. 16], 
а іншими авторами – від 600 до 2400 млрд грн залежно від рівня модернізації [17]; 

- з наданням у 2019 р. державою населенню житлово-комунальних пільг та субси-
дій у розмірі 47,5 млрд грн (71 млрд грн у 2018 р.) [3]. 

З описаної ситуації видно, що житло у власності громадян України, зокрема у формі 
індивідуальної власності на квартири та спільної сумісної власності на відповідні багато-
квартирні будинки не має тих властивостей нерухомості, які забезпечували б хоча б ви-
користання її як засобу застави або стягнення для мобілізації коштів на збереження і на-
лежне утримання будинків. Важливу роль при цьому відіграє не тільки форма власності, 
але й форма організації власників квартир – співвласників будинку та земельної ділянки. 

Закордонні автори, наприклад, М. Луянен [16, с. 182-182], вказують на чотири осно-
вні варіанти фінансування утримання і капітального ремонту об’єктів кондомініуму:  

– використання фондів, кошти у яких накопичуються протягом певного періоду за 
рахунок обґрунтованих відповідними планами внесків власників квартир;  

– здійснення власниками квартир разових цільових грошових внесків на проведення 
ремонту; 

– отримання безповоротного фінансування від держави чи місцевих органів влади;  
– отримання кредиту на фінансових ринках або від державних органів. 
Як бачимо, вказані джерела збігаються з українськими аналогами, крім того, що, на 

жаль, автором не згадуються інвестиційні ресурси, які в умовах України мали б відігра-
вати вирішальну роль. Ця проблема, ґрунтуючись на висновках цієї статті, вимагатиме 
окремого дослідження, адже, на думку фахівців, більшість теперішніх власників жит-
лової нерухомості в багатоквартирних будинках не є фінансово спроможними щодо 
збереження їхньої власності, використовуючи рекомендовані вище схеми фінансування 
[6; 8; 17]. Отже, зарубіжні підходи можна використати не в усіх випадках. 

Однак за кордоном вважається, що використання накопичувальних фондів разом із 
кредитними ресурсами має бути основою побудови загального фінансового плану капі-
тальних ремонтів, що ніби вирівнює в часі грошові потоки витрат і вигід. При цьому 
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значним недоліком моделі спільної власності на житлову нерухомість (кондомініуму) 
та відповідної організаційно-правової форми суб’єкта господарювання типу асоціації 
власників (ОСББ – в Україні) є те, що в заставі здебільшого повинно використовувати-
ся майно окремих власників, а дійти згоди в цьому питанні в межах названих організа-
цій завжди складно.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед закордонних авторів найбільш ва-
гомий внесок у систематизацію форм домоволодіння та управління об’єктами житлової 
нерухомості зробили К. Ван дер Мерве [20], Д. Паульссон та інші [14]. 

У новітній вітчизняній науковій літературі перші дослідження техніко-економічних 
і фінансових основ функціонування будинку як господарської системи представлені в 
кандидатській дисертації Т. Ніколаєвої [7]. Авторкою уперше було визначено базові 
господарські системи домоволодіння, які формуються з елементів: об’єктів житлової 
нерухомості різного рівня усуспільнення; суб’єктів різних форм власності з їхніми пра-
вомочностями; організаційних форм і функцій управління з ознаками підприємства і 
проєкту, що дозволяє забезпечити ефективність функціонування системи для власника 
за рахунок управління ефективністю її елементів. Однак механізми та джерела фінан-
сування детально розглянуті в роботі не були. 

Натомість у працях П. Пантелеєва [9] та в наших попередніх дослідженнях [5] більша 
увага була приділена саме повній вартості домоволодіння включно з придбанням житла та 
капітальними ремонтами будинків і принциповій її незбалансованості з можливостями 
мешканців-власників, зокрема у зношеному житловому фонді. Наше ж бачення вирішення 
проблеми полягало у трансформації нерухомості співвласників будинків, з одного боку, 
в об’єкт інвестування, а з іншого – у засіб розрахунку з інвестором. Однак і тут питання 
організаційно-правової форми, або господарської системи, у межах якої відбуватимуться 
такі процеси, глибоко не досліджувалось. 

Подальші розвідки показали необхідність заглиблення у специфіку форм спільної 
власності, які засвідчили важливі відмінності як між різними формами в розвинених 
країнах, так і між подібними формами за кордоном та в Україні, де спільна сумісна вла-
сність та ОСББ виявилися недосконалими [4].  

У згаданій вище публікації М. Луянена [16] у загальних рисах розглянуто дві осно-
вні моделі власності на квартири й багатоквартирні будинки із земельними ділянками 
та відповідні способи управління такими об’єктами нерухомості. Зокрема визначено 
проблеми прийняття рішень про фінансування капітальних ремонтів, використання 
об’єктів і прав власності як застави при отриманні банківських кредитів на ремонтні 
цілі, обов’язку та примусу здійснювати збір коштів та відрахування на майбутній ре-
монт спільного майна та забезпечення прозорості управління. Додатково описана кон-
цепція фінської моделі спільної власності на житлову нерухомість, яка, на нашу думку, 
забезпечує рішення багатьох із поставлених проблем.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Інтерес до можливостей 
застосування різних форм володіння та управління нерухомістю в багатоквартирних 
будинках в Україні визначив предмет нашого дослідження. Насамперед вимагає крити-
чного переосмислення погано формалізована вітчизняна модель спільної сумісної влас-
ності на будинок та земельну ділянку, а також форма ОСББ з численними відхилення-
ми від моделей зарубіжних країн. Крім того, на відміну від альтернатив: управління 
комунальними будинками чи комунальними компаніями – управління через ОСББ, не-
обхідно показати інші некомунальні форми спільного домоволодіння та управління, 
зокрема з перспективою залучення інвестицій у капітальний ремонт, модернізацію та 
реконструкцію будинків як підприємств. 
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Метою статті є дослідження результатів та ефективності поєднання моделей спіль-
ної власності в багатоквартирному будинку з організаційно-правовими формами управ-
ління відповідного суб’єкта господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Таким чином, на основі вивчення публікацій фахів-
ців будемо вважати, що за кордоном існують не дві, а три основні моделі спільної влас-
ності на житлову нерухомість (кондомініум), тобто на багатоквартирний будинок і зе-
мельну ділянку (яка може бути в користуванні) у поєднанні з індивідуальною 
власністю або правом користування квартирою.  

Перша називається дуалістичною, бо у класичному вигляді поєднує у суб’єкта два 
об’єкти власності: передусім земельну ділянку з будинком у спільній частковій власно-
сті і потім – квартиру в будинку в індивідуальній власності. Саме таку модель зазвичай 
і називають кондомініумом, тобто спільним домоволодінням. Проте в деяких країнах 
застосовуються інші терміни, так само як і той самий термін у різних країнах може 
охоплювати різні аспекти спільної власності.  

В Україні слід розглядати «кондомініум навпаки», де основною нерухомою річчю є 
квартира (нежитлове приміщення), у той час як будинок і при ньому земельна ділянка, 
переважно в користуванні, є належністю і в документах про реєстрацію ОСББ не фігу-
рують. Тому так необхідне інвестування капітального ремонту будинків натикається на 
невизначеність об’єкта. 

Друга модель називається унітарною, бо її суб’єкти є співвласниками земельної ді-
лянки з будівлею та всіма її приміщеннями з виключними правами постійного користу-
вання конкретною квартирою в будинку. Цей тип спільної власності, як бачимо, фізич-
но не поділяє її об’єкти на квартиру й земельну ділянку з будинком. Унітарна модель є 
новішою формою домоволодіння і використовується в Європі в найбільш розвинених 
країнах – Австрії [13], Нідерландах [15], Швейцарії [19], а також у Норвегії.  

Кондомініум іноді використовується як поняття, що охоплює об’єкт нерухомої вла-
сності як у дуалістичній, так і в унітарній моделі. 

У третій моделі – фінської житлової компанії – нерухоме майно, подібно унітарній 
моделі, належить спеціальній формі товариства з обмеженою відповідальністю, де час-
тки учасників визначаються таким чином, щоб забезпечувати їм ексклюзивне право ко-
ристування певною квартирою [16]. Оскільки модель ґрунтується на інших засадах, ніж 
в інших країнах з унітарною системою, вона розглядається окремо. 

На фоні повної визначеності об’єктів власності в різних зарубіжних країнах незадові-
льним є розмите вітчизняне визначення об’єкта спільної власності – «багатоквартирний 
будинок», яким може бути і будинок державної, комунальної, а також приватної власно-
сті. Таким чином, виникає необхідність або деталізувати термін «багатоквартирний бу-
динок спільної (сумісної, часткової) власності з земельною ділянкою (у власності, корис-
туванні) та з індивідуальним правом власності (користування) квартирами», або 
використати терміни «кондомініум», або «спільне домоволодіння», визначивши їхній 
склад і тип. Це, у свою чергу, відкриває можливість визначення типів суб’єктів господа-
рювання і управління, а також користувачів чи споживачів їхньої продукції та послуг.  

Фактично, українська модель може розглядатися як четверта, недосконала спроба 
впровадження дуалістичної моделі з неявним домоволодінням і землекористуванням.  

Варіації дуалістичної моделі. Отже, власникам квартир як нерухомості зазвичай на-
лежить простір, визначений внутрішніми стінами, підлогою та стелею та (різними) час-
тинами їхніх поверхонь, які можуть бути безпосередньо не з’єднані із землею, на якій 
стоїть будинок. Їхнє право власності офіційно зареєстроване. Усім власникам непо-
дільно належать визначені документально спільні частини будинку (конструкції та 
приміщення) та земля. 
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Крім того, модифікаціями моделі об’єкта спільної власності можуть передбачатись: 
наявність деяких спільних об’єктів виключного користування (в Україні не практику-
ється); власність на будинок із належною земельною ділянкою, а не навпаки. 

У більшості країн управління спільним майном організовується зі створенням 
об’єднань (асоціацій) власників квартир чи нежитлових приміщень, але їхні організа-
ційно-правові форми відрізняються [16]. Так, у США вони називаються організацією 
власників одиниць, або часток (organization of unit owners), а юридичною формою мо-
жуть бути корпорація, траст або асоціація. У Канаді вживаний термін – кондомініумна 
корпорація (condominium corporation). В Англії та Уельсі, де відбувається реформуван-
ня власності на житло, вживається термін об’єднання спільної власності (commonhold 
association) [18], у Німеччині термін – спільнота власників квартир (Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer), що за законом є специфічним типом об’єднання з обмеженою 
розпорядчою здатністю.  

Асоціація власників є найпоширенішим терміном. У цьому контексті вітчизняний 
термін «об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» є невдалим, оскільки 
юридично зареєстрованими об’єктами нерухомості є квартири, а не будинок і земельна 
ділянка в спільній власності. Адекватним ситуації є термін «об’єднання власників квар-
тир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку». Крім того, в Україні пе-
редбачена форма асоціації низки ОСББ. 

Основною причиною створення об’єднань з визначеними правами й обов’язками є 
потреба здійснення визначених функцій управління, які залежать від інституційного 
середовища у країні, специфіки і складності об’єкта управління та відносин власності.  

Водночас об’єднання власників не є обов’язковими в багатьох країнах, зокрема ко-
лишніх соціалістичних країнах і особливо в існуючих будинках, де мешканці-орендарі 
стали власниками.  

Загалом, на наше переконання, історично й у простіших випадках управління буди-
нком може базуватися на безпосередніх рішеннях об’єднання власників щодо організа-
ції управління утриманням (технічним обслуговуванням та ремонтом спільних частин 
та приміщень будинку) без юридичного створення органу власників, що приймає рі-
шення і управителів, які такі рішення виконують або організують їхнє виконання. У 
Російській Федерації, а також в Україні навіть якщо об’єднання власників існує, членс-
тво в ньому є добровільним.  

Таким чином, у дуалістичній моделі суб’єкт спільної власності може бути юридич-
но сформованим або відсутнім, членство може бути або не бути обов’язковим.  

Наступною проблемою реалізації прав спільної власності є організація прийняття 
рішень, наприклад при завищених вимогах до кворуму зборів та використання кваліфі-
кованої більшості або консенсусу. Важливо також забезпечити прийняття оперативних 
рішень. Тому в більшості країн обираються виконавчі органи. Але додатково виникає 
проблема їхньої кваліфікації. Тому попри постійне навчання всіх власників, членів пра-
вління, аудиторів, адміністраторів, будівельних і сервісних компаній, важливим є залу-
чення до управління спеціалізованих компаній. 

Отже, у дуалістичній моделі може здійснюватися як внутрішнє, так і зовнішнє 
управління.  

У процесі управління платоспроможність та платіжна дисципліна власників квартир 
набуває особливо важливого значення і робить доцільним запровадження відповідного 
правового регулювання на різних рівнях. 

Так, у законодавстві Канади, США, Швеції, якщо власник не виконує зобов’язання 
щодо участі в загальних витратах, асоціація може застосувати право стягнення на примі-
щення власника без рішення суду, причому за механізмом пріоритетної застави. У Фран-
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ції, Іспанії та Німеччині також існують подібні норми. Аналогічну позасудову процедуру 
можна спостерігати і в Угорщині при прострочених понад 6 місяців платежам. Якщо вла-
сники знають, що асоціація готова застосовувати подібний підхід на практиці, таке побо-
ювання може стати дієвим стимулом, аби не допустити втрати нерухомості [16].  

Асоціація власників може отримувати позики з іншими видами застави. Один із ва-
ріантів - використання грошових потоків. Цей підхід часто використовується в Естонії. 
У багатьох інших країнах такий підхід не сприймається банками, принаймні для вели-
ких кредитів. Більше того, оскільки асоціації власників не володіють майном, застава в 
цьому випадку не може бути використана, і відповідно це підвищує рівень відсотків.  

Словаччина, наприклад, застосовує кілька підходів до вирішення проблеми. Банк 
позичає гроші лише тим асоціаціям, які можуть підтвердити, що власники регулярно 
сплачували встановлені внески до фонду утримання будинку протягом останніх 12 мі-
сяців, причому середньомісячний внесок повинен на 20 відсотків перевищувати плате-
жі та відсотки за кредитом. Цей рахунок фонду утримання будинку функціонує як пе-
рший запобіжник уникнення заборгованості за кредитом. У деяких випадках як 
посилення такого підходу, певна кількість власників паїв добровільно передають свою 
площу під заставу. Крім того, є ще можливість використати банківську гарантію, що 
надається Словацьким державним банком, а також надати заставу у вигляді дебіторсь-
кої заборгованості, як це відбувається в Україні. Також можлива комбінація всіх форм. 
Але треба розуміти, що якщо кошти на утримання будинку використовуються для ком-
пенсації недоотриманих платежів фізичної особи або якщо не всі власники заставляють 
свою нерухомість, то, очевидно, існує перехресне субсидування між різними власника-
ми, що не є справедливим.  

Однак без цього асоціація власників може постати перед труднощами в отриманні 
позик, що може бути критично для будинку, як це має місце в Україні. 

І врешті, коли в асоціаціях власників виникають труднощі з отриманням кредитів 
через відсутність застави, можна пропонувати власникам брати індивідуальні кредити 
під заставу своєї нерухомості і вносити кошти для капітального ремонту будинку.  

Таким чином, чи не найважливішою проблемою в Україні та в багатьох колишніх 
соціалістичних країнах і в Китаї є відсутність засобів для стягнення зобов’язань. Там, 
де вони існують, основним заходом примусового платежу є процедура стягнення квар-
тири та її продажу.  

В Україні причиною незастосування примусових заходів, навіть якщо такі заходи 
юридично існують, є те, що процедура стягнення занадто громіздка. Також перешко-
дою є те, що велика кількість власників квартир просто не в змозі виконати свої зо-
бов’язання через низький дохід.  

Ще однією особливістю застосування процедури стягнення, є відсутність ринку 
орендного житла, оскільки майже всі будинки і квартири в багатьох колишніх соціаліс-
тичних країнах зайняті власниками. Отже, якщо розпочати стягнення у масових масш-
табах, може не вистачити варіантів оренди, якщо тільки не запровадити механізм тран-
сформації власної квартири в орендовану. 

Зважаючи на потенційну масовість стягнень, доцільно, щоб об’єднання власників 
стягувало не тільки суму боргу власника, але й усі адвокатські та судові витрати.  

Загалом відсутність інструментів і практики стягнення боргу призвела до проблеми 
безвідповідальності власників у багатьох колишніх соціалістичних країнах, коли навіть 
якщо вони і могли виконувати свої фінансові зобов’язання, багато з них уникали спла-
ти, принаймні в повному обсязі та своєчасно. Це зробило в таких країнах увесь меха-
нізм дуалістичної власності проблемним. 
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Тож механізм власності кондомініуму повинен складатися з трьох компонентів, які 
утворюють триєдину систему, де: 

- окремі власники мають конкретне житло, і кожне житло є окремою власністю;  
- існує спільна власність на землю та загальні частини будівлі;  
- обов’язковим є членство в асоціації власників.  
Дві складові, а саме індивідуальна власність на житло та спільна власність на спіль-

ні частини і площі будинку, стосуються регулювання власності, а третій елемент підпа-
дає під регулювання господарських об’єднань. Це створює неминучий конфлікт.  

Важливо також у законодавстві та підзаконних актах чітко розмежувати права та 
обов’язки власників. Чим більше внутрішні відносини власників кондомініуму регу-
люються різними типами угод, тим ретельніше можна здійснювати операції з продажу.  

У деяких випадках не лише щоденна адміністрація, а і значна частина навіть важли-
вих рішень делегуються агентам управління або компаніям. Приклад цього є у Франції, 
коли управління делегується здебільшого адміністратору, синдикату, хоча існує рада 
власників, яка здійснює нагляд. Однак делегування повноважень для прийняття рішень 
часто призводить до того, що власники не мають чіткого розуміння управління майном 
та способів використання їх плати.  

Ще одна важлива справа – як вирішити суперечки між самими власниками та між 
власниками та адміністратором. Принциповим підходом має бути регламентація проце-
су прийняття рішень та запровадження інституту омбудсмена. 

Унітарна модель. Хоча базовий правовий підхід схожий у всіх чотирьох обраних 
для розгляду країнах – Австрії, Нідерландах, Швейцарії та Норвегії, існує багато від-
мінностей у застосованій ними практиці.  

У Нідерландах та Швейцарії обов’язково мають бути створені асоціації власників 
єдиного об’єкта нерухомості. В Австрії та Норвегії організація співвласників може бути 
створена і без юридичної особи [16]. У Норвегії співвласників представляє рада.  

З іншого боку, загальні збори співвласників існують у законодавстві всіх чотирьох 
країнах. Однак раду згадують лише закони Нідерландів та Норвегії. Професійний адмініс-
тратор, або менеджер згадується в австрійському, норвезькому та швейцарському законо-
давстві, але на практиці професійних менеджерів також наймають у Нідерландах [16]. 

Оскільки спільна власність в унітарній моделі є юридично неподільною, корисно 
проаналізувати, чи сприяв цей факт отримання кредитів на капітальний ремонт. Щоб 
уникнути заставної проблеми, були використані аналогічні підходи, обговорені раніше 
у поєднанні з дуалістичною моделлю. Усі чотири країни використовують встановлений 
законодавством підхід до примусового стягнення. Крім того, в Австрії застосовується 
привілейована застава, яка означає, що позика, взята асоціацією власників, має пріори-
тетний рейтинг порівняно з позиками, наданими безпосередньо окремим співвласни-
кам. Цей самий підхід також обмежено використовується в Норвегії.  

Беручи до уваги як кондомініум, так і країни з унітарною моделлю, можна зробити 
висновок, що або звичайні, або привілейовані застави застосовуються принаймні в Авс-
трії, Канаді, Франції, Німеччині, Угорщині, Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Швеції, 
Швейцарії та США. Загалом можливість отримання спільних позик є важливою умо-
вою для капітального ремонту, включаючи енергозберігаючі інвестиції. Звичайна про-
цедура багатьох країн полягає в тому, що деякі власники можуть згодом повернути 
свою частку позики і перетворити її на приватну позику, або вони можуть спочатку 
сплатити свою частку готівкою.  

Модель фінської житлової компанії. Проблеми, перед якими постають інші моделі 
спільної власності, вирішилися у Фінляндії за допомогою спеціальної моделі власності 
на багатоквартирні, а також індивідуальні будинки. Як уже зазначалось, спільне майно 
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перебуває у власності житлової компанії, яка є товариством з обмеженою відповідаль-
ністю (не кооперативом) [1]. Однією з основних відмінностей є те, що в кооперативі 
його член може вийти з кооперативу без заміни, а в житловій компанії учасник зо-
бов’язаний сплачувати всі щомісячні платежі та виконувати інші зобов'язання, доки він 
не продав свою частку. Ця різниця важлива, оскільки фінська модель забезпечує стабі-
льність грошових потоків порівняно з житловими кооперативами. 

Акції фінської житлової компанії поділяються таким чином, що вони відповідають 
праву користування певною квартирою. Для цієї моделі власності було розроблено 
окреме законодавство [2]. 

Найвищі повноваження здійснюють збори учасників, які проводяться не рідше од-
ного разу на рік. Кожен учасник може голосувати відповідно до частки, якою він воло-
діє. Статут житлової компанії визначає кількість акцій та права голосу. Збори учасни-
ків, серед іншого, затверджують бюджет, який використовується для перевірки 
щомісячних платежів акціонерів. Збори акціонерів також приймають рішення щодо ка-
пітального ремонту майна. Більшість рішень приймаються на основі простої більшості 
поданих голосів.  

Крім того, збори акціонерів обирають раду директорів, яка є адміністративним ор-
ганом компанії та здійснює повноваження щодо прийняття рішень, пов’язаних із функ-
ціонуванням компанії. Рада переважно складається з щонайменше трьох членів. До уп-
равління залучаються професіонали з управлінських компаній, які обслуговують низку 
організацій-клієнтів.  

Свідоцтво про володіння часткою (акціями) і квартирою може бути використане як 
забезпечення під час отримання позик як на придбання самих акцій, так і для прове-
дення ремонтів квартири.  

Акції фінських житлових компаній мають такий самий статус, що й іпотека. Крім 
того, житлова компанія може брати позики під заставу акцій для проведення ремонту 
загальних частин будинку. Це дає змогу брати позики за найвигіднішими ринковими 
ставками, використовуючи як заставу акції окремих власників, чи всю власність.  

Щомісячні платежі власників мають бути достатніми для покриття всіх витрат на 
адміністрування, ремонт, а також утримання та експлуатацію будівлі.  

Якщо власник не сплачує щомісячні платежі, компанія може заволодіти відповід-
ною квартирою максимум на три роки для відшкодування боргу через оренду. У таких 
випадках власник не втрачає своєї квартири безповоротно. 

Санкція про необхідність звільнення відповідної квартири для оренди настільки за-
грозлива, що власники знаходять можливості сплачувати щомісячні платежі вчасно.  

Форма обліку і звітності житлової компанії є прозорою, що полегшує акціонеру та 
покупцеві акцій, а також кредитним установам, які приймають акції як заставу, перед-
бачити майбутні витрати, пов’язані з квартирою. До того ж прозорість витрат полегшує 
визначення ціни на квартиру і, таким чином, підвищує захист споживачів.  

Важливим моментом є те, що теоретично житлова компанія може заробляти прибу-
ток і виплачувати дивіденди акціонерам. Однак це не було б в інтересах власників та 
самої компанії, оскільки податки на ці прибутки повинні були б також сплачуватися. 
Таким чином, практика обліку зводиться до того, щоб не показувати прибуток.  

Отже, у житловій компанії обов’язки щодо прийняття і виконання рішень чітко ви-
значені, а спільна власність має одного господаря. Позики можуть бути надані, з одного 
боку, на ремонт загальних частин, а з іншого – на потреби квартири. Власнику проце-
дурно простіше продати акції житлової компанії, що відповідають певній квартирі, ніж 
продавати її як нерухомість. Система стягнення заборгованості функціонує досконало і 
санкції застосовуються зрідка. Результатом є те, що будинки та їхні частини перебува-
ють у належному стані. Це має вирішальне значення для збереження вартості майна та 
підвищення якості життя в будинку. 
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Акціонерами можуть бути як окремі фізичні особи, так і організації, наприклад, ко-
рпорації або муніципалітети. Окремі власники можуть або жити у власному житлі, або 
віддавати його в оренду.  

Система житлових компаній функціонувала у Фінляндії без великих проблем ще з 
1920-х років. Як позитивний наслідок цього, частка житлових компаній у житловому 
фонді досягає 40 %. 

Висновки і пропозиції. Розглянуті моделі були проаналізовані з погляду прийняття 
рішень та мобілізації фінансування з метою підтримання та покращення якості багаток-
вартирних будинків. Проблема України та інших пострадянських країн у цьому плані 
полягає в тому, що відбулося поступове погіршення стану приватизованих житлових 
будинків. Постало питання про те, як фінансувати капітальний ремонт та підвищити 
енергоефективність будівель. Основні висновки такі. 

Процеси прийняття рішень. Існують серйозні проблеми в законодавстві, яке засто-
совується в різних країнах. Одна з них полягає в тому, що в багатьох країнах асоціації 
власників є добровільними. Але навіть коли існують такі асоціації, використання кво-
руму та кваліфікованої більшості, або навіть повного консенсусу часто перешкоджають 
прийняттю рішень.  

Фінанси. Основна перешкода полягає в тому, що всі власники змушені давати свої 
помешкання в заставу для отримання комерційних кредитів, взятих асоціацією власни-
ків. Зрозуміло, що така вимога блокує використання позик у більшості випадків. Щоб 
уникнути цієї проблеми, у багатьох країнах було запроваджене відповідне законодавст-
во, яке дозволяло асоціаціям здійснювати стягнення з неплатників. Крім того, було за-
стосовано пріоритет такого стягнення.  

Тим не менше, відсутність належних засобів для забезпечення стягнення платежів є 
основною проблемою у багатьох країнах і в Україні. Оскільки загальний інструмент є 
громіздким і дорогим, необхідно запровадити більш легкі спеціальні заходи, напри-
клад, сплачувати неоплачену суму за допомогою доходу, отриманого від оренди.  

Відсутність прозорості. Серйозна перешкода в моделі власності типу кондомініу-
му – недостатня прозорість управління. Ця проблема виникла через те, що право влас-
ності на кондомініум є унікальним законодавчим утворенням, в якому два його компо-
ненти, а саме індивідуальна власність на квартиру та спільна власність на загальні 
частини, стосуються цивільного законодавства про власність, а третій компонент під-
падає під господарське законодавство про асоціації.  

Крім того, багато внутрішніх відносин у кондомініумі регулюються різними типами 
угод, що може зробити операції з продажу більш громіздкими, а функції управління 
незрозумілими.  

Хоча правова структура унітарної системи відрізняється від дуалістичної моделі 
кондомініуму, більшість викликів є однаковими або принаймні схожими. З іншого бо-
ку, незважаючи на схожість між моделлю унітарної власності та моделлю житлової 
компанії, застосованою у Фінляндії, відмінності на практиці все ще значні. Ці відмінно-
сті стосуються прозорості та ефективності у прийнятті рішень та їх реалізації і просто-
ти, з якою можна надати заставу на позику на капітальний ремонт будинку. 

Правові конструкції. Загальновідомо, що основним завданням у будинку є не збере-
гти окремі житла в належній формі, а, навпаки, зберегти спільні частини будівель та 
гарантувати вчасне проведення капітального ремонту та модернізації. Порівнюючи різ-
ні моделі, видно, що в кондомініумі основною складовою для власників є їхня індиві-
дуальна житлова нерухомість.  
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До приватизації в більшості колишніх соціалістичних країн житлові будівлі обслу-
говували муніципальні служби. Тому після приватизації мешканці не зрозуміли, що всі 
зобов’язання щодо утримання та оновлення загальних частин будівель перекладаються 
на них. Підхід за моделлю кондомініуму, який наголошує на власності окремих квар-
тир, не сприяв усвідомленню цього факту. У всіх моделях власності власники відчува-
ють, що вони володіють лише квартирою, яку можна вільно продавати або здавати в 
оренду, а також ремонтувати за певних обмежень.  

Відмінність полягає в тому, що кондомініумний підхід усе ж послаблює ставлення 
до спільних частин будівель порівняно з унітарною власністю або ще більше порівняно 
з моделлю житлових компаній.  

Можна стверджувати, що юридичними засобами можна надати й об’єднанням влас-
ників усі необхідні права для управління будинком. Але в моделі житлової компанії 
правові інструменти є природними та зрозумілими. Не всі покупці квартир розуміють, 
що вони купують не тільки саму житлову одиницю, а навпаки житлову одиницю всере-
дині будівлі. Тому якість загальних частин та спроможність підтримувати її в майбут-
ньому є важливими аспектами при визначенні ціни на частку власності та вартості під-
тримання цінності індивідуальної нерухомості.  

У ситуаціях, коли власники не в змозі здійснювати зростаючі витрати на енергію та 
капітальний ремонт, необхідні інші паралельні заходи, такі як субсидії. Незважаючи на 
те, що в багатьох колишніх соціалістичних країнах існують серйозні проблеми, подібні 
виклики географічно ширші та впливають на управління багатоквартирними будинка-
ми в більшості частин світу. Ці виклики стосуються можливості отримання кредитів на 
капітальний ремонт, прозорості та ефективності управління. Ці питання стосуються не 
лише житлових будинків, але й багатьох офіційних будівель зі спільною власністю. 
Тому фахове співтовариство має дати критичну оцінку існуючої практики та забезпечи-
ти обґрунтовану базу для прийняття важливих рішень у різних куточках світу.  

Основне завдання – зосередитись на управлінні та ремонті загальних частин багато-
квартирних будинків, а в умовах України залучити на ці цілі інвестиційні ресурси, що 
відбуватиметься прозоріше для інвестора у випадку унітарної моделі фінської житлової 
компанії. Останнє положення потребуватиме додаткових подальших досліджень. 
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PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY: CURRENT STATE, RISKS  
AND PERSPECTIVES 

У статті встановлено, що боргова стійкість є комплексною категорією, яка поєднує в собі здатність сплачу-
вати за поточними й майбутніми платежами, ліквідність, відсутність неприйнятних управлінських рішень, немо-
жливої до виконання політики та суттєвих коригувань бюджету. Проаналізовано основні показники, що характе-
ризують боргову стійкість держави. Розраховано індикатори й надано оцінку ступеня ризику за Рамками боргової 
стійкості МВФ, визначено інтегральний показник боргової безпеки держави відповідно до вітчизняної методики за 
останні 5 років. Побудовано актуальну теплову матрицю і матрицю оцінки ризиків, що дають змогу оцінити поте-
нціал платоспроможності держави і ймовірність, ступінь зовнішніх і внутрішніх ризиків, що впливають на боргову 
стійкість держави, а також оцінити можливі перспективи і втрати. 

Ключові слова: реструктуризація державного боргу; боргова безпека; кредитний рейтинг; державний борг; 
дефіцит бюджету; борговий ризик; боргова криза; платоспроможність держави. 

Рис.: 2. Табл.: 5. Бібл.: 15. 
В статье установлено, что долговая устойчивость является комплексной категорией, которая сочетает в се-

бе способность платить по текущим и будущим платежам, ликвидность, отсутствие неприемлемых управленче-
ских решений, невозможной для выполнения политики и существенных корректировок бюджета. Проанализирова-
ны основные показатели, характеризующие долговую устойчивость государства. Рассчитано индикаторы и дана 
оценка степени риска по Рамками долговой устойчивости МВФ, определен интегральный показатель долговой без-
опасности государства в соответствии отечественной методики за последние 5 лет. Построено актуальную теп-
ловую матрицу и матрицу оценки рисков, позволяющие оценить потенциал платежеспособности государства, ве-
роятность и степень внешних и внутренних рисков, влияющих на долговую устойчивость государства, а также 
оценить возможные перспективы и потери. 

Ключевые слова: реструктуризация государственного долга; долговая безопасность; кредитный рейтинг; гос-
ударственный долг; дефицит бюджета; долговой риск; долговой кризис; платежеспособность государства. 

Рис.: 2. Табл.: 5. Библ.: 15. 
The article finds that debt sustainability is a complex category that combines the ability to pay for current and future 

payments, liquidity, lack of unacceptable management decisions, impossible to implement policies and significant budget 
adjustments. The main indicators characterizing the debt stability of the state are analyzed. Indicators have been calculated 
and an assessment of the degree of risk under the IMF Debt Stability Framework has been provided, and an integrated indi-
cator of the country's debt security in accordance with the domestic methodology for the last 5 years has been determined. 
An up-to-date thermal matrix and a risk assessment matrix have been constructed, which make it possible to assess the state's 
solvency potential and probability, and the degree of external and internal risks affecting the state's debt sustainability, as 
well as to assess possible prospects and losses. 

Keywords: public debt restructuring; debt security; credit rating; public debt; budget deficit; debt risk; debt crisis; 
state’s solvency. 

Fig.: 2. Table: 5. References: 15. 
JEL Classification: H63; H68 

Постановка проблеми. До укладання наприкінці 2015 році Угоди про реструктури-
зацію державного боргу з Міжнародним валютним фондом Україна була на межі дефол-
ту у зв’язку з важкою економічною і борговою кризами, проте завдяки списанню частини 
боргу уряду вдалося стабілізувати ситуацію і відновити боргову стійкість держави. 
Останнім часом гострими питаннями залишалися значне боргове навантаження, висока 
частка видатків на обслуговування боргу в державному бюджеті, невизначеність щодо 
джерел і обсягів залучення додаткових коштів для подолання наявних проблем, майбут-
ніх платежів за боргами, аномально висока дохідність ОВДП. Світова економічна криза, 
зумовлена пандемією коронавірусу, поставила перед державою нові запитання щодо від-
носин із міжнародними кредиторами й економічні виклики, які потрібно вирішити для 
забезпечення платоспроможності держави й економічного розвитку в подальшому.  

 Корнєва А. О., 2020 



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 2(22), 2020 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

151 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання боргової стійкості держави, її 
оцінки та забезпечення, оцінки боргової безпеки, боргового ризик-менеджменту були 
широко висвітлені у працях вітчизняних і закордонних дослідників, зокрема: 
О. Бланшарда, Х. Дебрюна, К. Райнхарта, Х. Бона, Т. Богдан, С. Лондар, О. Волкової, 
М. Антонова, А. Митрофанової та ін. Аналіз вітчизняних і закордонних досліджень сві-
дчить про еклектичність підходів через те, що концепція боргової стійкості має у своїй 
основі невизначеність у майбутньому, оцінку якої важко зробити максимально прора-
хованою та об’єктивною. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо уваги було 
приділено аналізу економічних ризиків, їхньому впливу на боргову стійкість держави і, 
особливо, на її планування в умовах нових викликів, на основі якого – побудові чіткого 
системного підходу до планування боргової стійкості з урахуванням особливостей фу-
нкціонування економіки. 

Метою статті є дослідження стану боргової стійкості держави, ідентифікація і оцінка 
наявних ризиків, визначення перспектив щодо платоспроможності України в майбутньому. 

Виклад основного матеріалу. У зарубіжній літературі [15, с. 153; 12, с. 240] є кон-
сенсус щодо визначення боргової стійкості як ситуації, коли уряд має високу ймовір-
ність бути платоспроможним – здатним виконувати свої поточні та майбутні фінансові 
зобов’язання – без необхідності вдаватися до нездійсненної або небажаної політики. 
У деяких працях можна зустріти погляди на боргову стійкість, які виключають можли-
вість застосування ігор Понці в довгостроковій перспективі, визначають достатніми 
умовами: відсутність реструктуризації боргу і прийнятність рівня фіскальних і борго-
вих ризиків, відповідність доходів держави витратам на обслуговування і погашення 
боргу, а основними характеристиками вважають і платоспроможність, і ліквідність 
[1, с. 46-47; 4, с. 40; 7, с. 106]. 

Боргова стійкість характеризується як «здатність держави виконати свої зо-
бов’язання за державним боргом своєчасно, в повному обсязі, без істотного накопичен-
ня додаткового боргу, здійснення реструктуризації чи списання боргу, за одночасного 
забезпечення прийнятного рівня економічного зростання, не вдаючись до суттєвого ко-
ригування балансу доходів і витрат» [2, с. 11-12; 6, с. 40]. 

Особливість уряду як позичальника полягає в тому, що: а) не існує певного дедлай-
ну, коли всі борги мають бути повернені; б) якщо уряд вважає необхідним заявити про 
неплатоспроможність, врахувавши переваги і недоліки такого рішення, то однаково 
дефолт матиме неминучі негативні наслідки в короткостроковому періоді для добробу-
ту всього населення, економічного розвитку; в) уряд є суверенним, має піклуватися про 
національну безпеку й може за рахунок грошово-кредитної і фіскальної політики пев-
ним чином керувати ситуацією.  

Для того щоб забезпечити боргову стійкість, уряд має широкий спектр фінансових 
інструментів з метою досягнення достатніх для такого забезпечення умов. Проте чи є 
такі умови необхідними, а інструменти – ефективними? 

З метою дослідження сучасного стану боргової стійкості розглянемо такі складові: 
1) основні параметри державного боргу; 2) вітчизняні й закордонні методики із засто-
суванням індикаторів для оцінки; 3) кредитні рейтинги. 

Останні 5 років характеризуються чітко вираженою тенденцію до збільшення обся-
гу державного й гарантованого державою боргу. Обсяг державного боргу збільшився з 
65,51 млрд дол. США (після Угоди про реструктуризацію з МВФ) до 84,36 млрд дол. 
США, а станом на липень 2020 року обсяг становив 85,05 млрд дол. (рис. 1) з очікува-
ним зростанням наприкінці 2020 року, оскільки левова частка видатків до виконання 
припадає на останні місяці календарного року. При цьому після економічно важких 



№ 2(22), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

152 

2015-2016 років спостерігалася тенденція до стабілізації відношення боргу до ВВП з 
критичних 80 % відносно межі у 60 % до 50,1 % (у гривні за даними Мінфіну та НБУ) у 
2019 році. За оцінками МВФ, відношення боргу до ВВП становило 72 і 75 % у 2015-
2016 роках відповідно і знизилося до 55 % у 2019 році, а наприкінці 2020 року – стано-
витиме близько 63-64 %.  

 
Рис. 1. Динаміка обсягу державного боргу, у млрд дол., у структурі  

й відношення боргу до ВВП, у %, за 2015-2019 роки і липень 2020 року 
Джерело: складено авторкою на основі [3; 8; 9]. 

Такі тенденції були зумовлені, з одного боку, відновленням економічного розвитку, 
налагодженням зовнішньоекономічних зв’язків з Європейським Союзом, стабілізацією 
ситуації на фінансових ринках, лібералізацією валютного регулювання і податкового 
законодавства, поступовим зниженням ставки дохідності облігацій внутрішньої держа-
вної позики до середини 2017 року, з іншого боку – державною політикою  стримуван-
ня рівня бюджетного дефіциту до межі у 3 % до ВВП (рис. 2) на фоні недовиконання 
державного бюджету за доходами і стримування зростання соціальних стандартів і роз-
витку освіти й медицини з об’єктивною необхідністю фінансування оборонного секто-
ру, поступової девальвації національної валюти, значної фінансової підтримки банків-
ської системи без фактичного її оздоровлення (особливим моментом є націоналізація 
ПриватБанку, під покриття дефіциту в якому було випущено ОВДП), несприятливої 
динаміки експортно-імпортних операцій з дефіцитним сальдо, аномального зростання 
дохідності ОВДП із серпня 2017 по червень 2019 року. При цьому обсяг видатків на 
обслуговування боргу в державному бюджеті стабільно зростав і продовжує зростати, а 
дефіцит бюджету, закладений на 2020 рік, у обсязі 298,3 млрд грн (7,5 % від ВВП) ви-
глядає загрозливим для економіки країни через невизначеність джерел покриття такого 
дефіциту в майбутньому і низьку ефективність використання бюджетних коштів. Крім 
того, у 2021-2025 роках за Угодою з МВФ 2015 року передбачено платежі за VRI (value 
recovery instruments), сума за якими є невизначеною. Світова економічна криза, викли-
кана COVID-19, призвела до суттєвих негативних явищ у реальному секторі економіки 
і бізнес-середовищі, зниження платоспроможного попиту, а відповідно, і можливості 
придбання ОВДП внутрішніми інвесторами, що призведе до збільшення частки ОВДП 
у нерезидентів, а отже, і підвищення ризику боргової кризи в майбутньому. 
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Рис. 2. Динаміка обсягу видатків на обслуговування боргу, бюджетного дефіциту,  

млрд грн, та його відношення до ВВП у % за 2015-2019, прогноз на 2020 роки 
Джерело: складено авторкою на основі [3; 5; 9]. 
З метою більш чіткого розуміння перспектив щодо боргової стійкості України розг-

лянемо індикатори відповідно до Рамок боргової стійкості МВФ (табл. 1). Лише у 2019 
році відношення валового зовнішнього боргу до ВВП достатньо наблизилося до крити-
чного рівня у 70 % ВВП, до цього спостерігалося небезпечне перевищення цього інди-
катора. У 2017-2019 роках показник debt-to-exports ratio був між середньою (180 %) та 
верхньою межами, тоді як у 2015-2016 роках перевищував верхню межу у 240 %. За 
всіма індикаторами 2015 рік характеризується борговою кризою, у 2016 році ситуація з 
обслуговуванням боргу стабілізувалася і позитивна тенденція зберігалася до кінця 2019 
року. Показники щодо відношення видатків на обслуговування зовнішнього боргу до 
експорту й доходів бюджету переважно знаходилися між середньою (15 і 18 % відпо-
відно) та верхньою (21 і 23 % відповідно) межами.  

Таблиця 1 
Показники боргового навантаження і бенчмарки (з оцінкою ступеня ризику)  

за 2015–2019 роки (відповідно до Рамок боргової стійкості МВФ) 

Найменування індикатора,  
одиниця виміру 

Рік 
2015 2016 2017 2018 2019 

Теперішня вартість валового зовні-
шнього боргу, у % до ВВП 130,6 121,6 104,1 87,8 78,8 
Теперішня вартість валового зовні-
шнього боргу, у % до експорту 246,9 247,0 217,0 194,4 192,4 
Видатки на обслуговування зовніш-
нього боргу, у % до експорту 34,3 11,35 13,90 16,60 18,65 
Видатки на обслуговування зовніш-
нього боргу, у % до доходів 60,86 21,46 22,84 24,54 23,64 
Теперішня вартість державного бо-
ргу, у % до ВВП 79 80,9 71,8 60,9 50,3 

Ступінь ризику 
Боргова 

криза 
Високий 

Вище за 
середній 

Вище за 
середній 

Вище за 
середній 

Джерело: складено авторкою на основі [5; 8; 9]. 

Проте 2020 рік поставив перед державою нові виклики, і за оцінками МВФ рівень 
валового зовнішнього боргу становитиме близько 93 % зі зниженням до 61 % до 2025 
року і його прогнози є найбільш чутливими до зовнішніх шоків поряд із падінням ВВП 
на 8,2 %. Норма щодо частки державного боргу в нерезидентів у 45 % перевищена і 
становить 58 %, перевищена норма і щодо частки зовнішнього державного боргу у 

2,3%

2,9%

1,6%
1,7% 2,0%

7,5%

0%

2%

4%

6%

8%

0

100000

200000

300000

400000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Р
ів

ен
ь,

 у
 %

О
бс

я
г,

 у
 м

л
н

 г
р

н

Роки

Дефіцит державного бюджету, млн грн
Видатки на обслуговування боргу, млн грн
Дефіцит до ВВП



№ 2(22), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

154 

структурі (63 % відповідно до норми у 60 %), а потреба в зовнішньому фінансуванні 
становить 32 % при нормі у 15 %, що свідчить про суттєві загрози щодо платоспромо-
жності України в майбутньому відповідно до міжнародної методики. 

Що стосується вітчизняної методики, то отримані результати за проведеними роз-
рахунками підтверджують як незначні позитивні тенденції, так і небезпечний поточний 
рівень боргової безпеки держави: від 0,13, що відповідає борговій кризі, до 0,36 – бли-
жче до незадовільного рівня (табл. 2). Індекс EMBI спред з 2017 року знаходиться ниж-
че критичної межі у 600 б. п., визнаної як МВФ, так і у методичних рекомендаціях, але 
на небезпечному рівні у 2017-2018 роках, на незадовільному рівні – у 2019 році відпо-
відно до меж індикаторів. На 31.08.2020 року за даними МВФ у І кварталі – 713 б. п., 
що знову перевищує критичну межу. Окремо можна виділити позитивну динаміку на-
копичення міжнародних резервів, а відповідно, і співвідношення обсягу резервів до об-
сягу валового зовнішнього боргу, у 2019 році показник подолав критичну нижню межу 
у 20 %. Середньозважена дохідність ОВДП у національній валюті з червня 2019 року 
почала поступово знижуватися (у грудні 2019 року випущено облігації зі ставкою 
11,62 % поряд з 20 % ставкою у грудні 2018 року з ідентичними обсягами) і тенденція 
зберігається – на серпень 2020 року дохідність становить 10,01 % за даними НБУ з об-
сягом випуску у 127,1 млрд грн поряд із випуском у обсязі 166,65 млрд грн за поперед-
ній аналогічний період. Очікується, що через коронавірусну кризу випуск ОВДП суттє-
во збільшиться для покриття бюджетного дефіциту. 

Таблиця 2 
Інтегральний показник боргової безпеки за 2015–2019 роки 

Найменування індикатора, одиниця виміру 
Рік 

2015 2016 2017 2018 2019 
Відношення обсягу державного та гарантованого 
державою боргу до ВВП, % 79 80,9 71,8 60,9 50,3 
Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до 
ВВП, % 130,6 121,6 104,1 87,8 78,8 
Середньозважена дохідність ОВДП на первинному 
ринку, % 13,07 9,16 10,47 17,79 16,93 
Індекс EMBI+ Україна 2374,60 762,5 564,2 532,8 491,5 
Відношення обсягу офіційних міжнародних резер-
вів до обсягу валового зовнішнього боргу, % 11,30 13,81 16,29 18,15 20,78 
Інтегральний показник боргової безпеки 0,13 0,22 0,27 0,26 0,36 

Джерело: складено авторкою на основі [8-11]. 

У 2015 році кредитні рейтинги (табл. 3) свідчили про реальну можливість або навіть 
неминучість дефолту й відображали, що Україна частково не провела своєчасних пла-
тежів. Динаміка кредитних рейтингів залишається стабільною з кінця 2015 року після 
Угоди з МВФ, а у 2019 році спостерігався позитивний прогноз за рейтингами Standard 
& Poor’s та Fitch Ratings. Станом на вересень 2020 року прогноз залишається стабіль-
ним на рівні В, тобто несприятливі економічні умови можуть негативно вплинути на 
готовність здійснювати виплати за боргами, але Україна визнана платоспроможним 
емітентом за обома рейтингами. Стабільність прогнозу є, ймовірно, позитивним сигна-
лом як для уряду, так і для інвесторів. Standard & Poor’s в останньому звіті [14] наго-
лошують на тому, що низький кредитний рейтинг зумовлений низькими доходами на-
селення, складним інституціональним середовищем, невизначеністю щодо грошово-
кредитної політики НБУ, при цьому відзначають позитивний рух реформ щодо доступ-
ності зобов’язань до ринків капіталів, а Fitch Ratings відзначають [13] такі слабкі сторо-
ни, як низька зовнішня ліквідність при високих потребах у зовнішньому фінансуванні, 
вразливий банківський сектор, можливе прискорення інфляції, ризики, пов’язані з ди-
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намікою і структурою боргу, а саме переважання зовнішніх зобов’язань і нестабільність 
валютного курсу, крім того, відзначають значну ризиковість програми співробітництва 
з МВФ, незважаючи на її ключове значення для підтримки економіки. Особливим пун-
ктом є невизначеність, пов’язана з пандемією коронавірусу. 

Таблиця 3 
Динаміка кредитних рейтингів України  

за 2015–2019 роки (дані на кінець періоду) та 2020 рік 

Агенція 

Рейтинг боргових зо-
бов’язань в іноземній 

валюті 

Рейтинг боргових зо-
бов’язань у національ-

ній валюті 

Рейтинг 
країни за 

нац. 
шкалою 

Прогноз 
Дата прис-
воєння рей-

тингу 
Long-term Short-term Long-term Short-term 

S&P В-/D В В- В uaВВВ- Стабільний 11.12.2015 
В- В В- В uaВВВ- Стабільний 09.12.2016 
В- В В- В uaВВВ- Стабільний 10.11.2017 
В- В В- В uaВВВ Стабільний 19.10.2018 
В В В В uaА Стабільний 27.09.2019 
В В В В uaА Стабільний 11.09.2020 

Fitch ССС С ССС    18.11.2015 
B- B B- B  Стабільний 11.11.2016 
B- B B- B  Стабільний 27.10.2017 
B- B B- B  Стабільний 26.10.2018 
B B B B  Позитивний 06.09.2019 
B B B B  Стабільний 04.09.2020 

Джерело: складено авторкою на основі [9]. 

На основі аналізу попередніх даних і наявної інформації можна скласти таку тепло-
ву матрицю для боргових ризиків України (табл. 4). Порівняно з аналогічною матрицею 
у 2015 році спостерігається більш оптимістична тенденція, однак залишаються серйозні 
проблеми зі структурою боргу й потребою у фінансуванні. 

Таблиця 4 
«Теплова матриця» для України за даними 2020 року 

Рівень боргу 
щодо ВВП 

Шок зростання 
реального 

ВВП 

Шок первинного 
балансу бюджету 

Шок реальної 
процентної 

ставки 

Шок обмінного 
курсу 

Шок умовних 
зобов’язань 

Валова 
потреба у 

фінансуванні 

Шок зростання 
реального 

ВВП 

Шок первинного 
балансу бюджету 

Шок реальної 
процентної 

ставки 

Шок обмінного 
курсу 

Шок умовних 
зобов’язань 

Структура 
боргу 

Сприйняття 
ринку 

Потреба в зов-
нішніх запози-

ченнях 

Зміна частки 
короткостро-
кового боргу 

Обсяг державного 
боргу у нерезиде-

нтів 

Обсяг державного 
боргу в іноземній 

валюті 
Джерело: складено авторкою на основі [8; 9]. 

Економічна ситуація є кращою за ту, що була у 2014-2015 роках, проте варто заува-
жити ключові зовнішні і внутрішні ризики, що можуть суттєво вплинути на боргову 
стійкість. Для цього сформуємо матрицю оцінки ризиків (табл. 5). Відповідно до мат-
риці, найбільш значущими є ризики, що стосуються впливу СOVID-19 на світову й на-
ціональну економіки, оскільки їхній вплив поширюється на всі сектори економіки й 
охоплює всі групи населення. Мінімізація ризиків потребує належного виконання бю-
джету за доходами, ефективного використання бюджетних коштів, оперативного уп-
равління видатковою частиною бюджету з метою управління бюджетним дефіцитом, 
гнучкої боргової політики, виваженої політики Національного банку України щодо 
гнучкості валютного курсу відповідно до потреб економіки й підтримки платоспромо-
жного попиту, значного фінансування охорони здоров’я та соціального захисту з метою 
підтримки вразливих верств населення і їх попиту. Також важливо зазначити, що знач-
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ний обсяг коштів може бути втрачений через закриття кордонів і обмеження трудової 
міграції, а також падіння економік у країнах, що приймають мігрантів. Значна економі-
чна невизначеність і політична нестабільність здійснює додатковий тиск на потенцій-
них інвесторів, впливає як на валютний курс, так і на резерви відповідно. Крім того, не-
гативні економічні явища можуть викликати паніку на фінансових і валютному ринках. 
Це може викликати побоювання щодо доступу до ринкового фінансування, а відповід-
но – підвищити вартість обслуговування боргу, і таким чином вплинути на платоспро-
можність України перед кредиторами в майбутньому. Існує певний ризик ескалації 
конфлікту або виникнення/ескалації існуючих внутрішніх конфліктів у країнах-
партнерах, що може негативно вплинути на обсяги виробництва і торгівлі, а отже, і на 
ВВП, обсяг доходів бюджету. Контроль за кордоном і експортом у разі спалахів хворо-
би може призвести до втрати валютної виручки.  

Таблиця 5 
Матриця оцінки ризиків для України 

Джерело і характер 
ризику 

Ймовірність 
Часовий 
горизонт 

Ступінь 
впливу 

Напрями державної економічної по-
літики щодо мінімізації впливу 

Соціальна напруга і по-
літична нестабільність, 
внутрішній 

Висока Від 1 до 3 
років 

Високий Виважена фіскальна і монетарна полі-
тика, зміни в бюджетній політиці, 

укріплення інститутів і дотримання  
їх незалежності, утримання довіри  

інвесторів 
Ескалація конфлікту на 
Сході України, внутріш-
ній 

Низька Від 1 до 3 
років 

Високий Зупинення відтоку капіталів, зміни в 
монетарній політиці 

Посилення спалахів 
COVID-19, зовнішній 

Висока Від 1 до 3 
років 

Високий Виважена фіскальна і монетарна полі-
тика, зміни в бюджетній політиці, гну-

чкість обмінного курсу, утримання  
довіри інвесторів, нагляд  
за банківськими ризиками 

Конфлікти у країнах-
торговельних партнерах 

Висока Від 1 до 3 
років 

Низький Орієнтація експортно-імпортних  
операцій на більш безпечні ринки  

торговельних партнерів 
Протекціонізм (контроль 
експорту продовольства, 
наприклад), зовнішній 

Висока Протягом 
року 

Середній Структурні реформи для  
бізнес-середовища, гнучкість  

обмінного курсу 
Джерело: складено авторкою на основі [8]. 

Висновки та пропозиції. Отже, можна дійти до висновку, шо боргова стійкість є 
комплексною категорією, яка поєднує в собі платоспроможність, ліквідність, відсут-
ність неприйнятних управлінських рішень, неможливої до виконання політики і суттє-
вих коригувань бюджету. Протягом останніх 5 років стан боргової стійкості держави 
характеризувався поступовим виходом із боргової кризи 2014-2015 років і позитивною 
динамікою основних показників і індикаторів, проте ризики залишаються достатньо 
високими, а стан боргової безпеки – небезпечним для того, щоб впевнено казати про 
високу ймовірність платоспроможності держави в майбутньому. Кредитні рейтинги за-
лишаються стабільними на «спекулятивному» рівні й відзначають можливий негатив-
ний вплив на здатність держави сплачувати за боргами в майбутньому. Теплова матри-
ця і матриця оцінки ризиків свідчать про те, що Україні доведеться постає перед 
значними викликами перед економікою, бізнесом і, особливо, сферою публічних фі-
нансів, які потребуватимуть як стратегічних, так і тактичних ефективних рішень інсти-
тутів і регуляторів, і що важливо, політичної волі з метою мінімізації наявних ризиків, 
особливо тих, що пов’язані з пандемією COVID-19. Суттєва економічна й політична 
невизначеності, соціальна напруга, що виникла через проблеми в бізнес-середовищі, 
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сфері охорони здоров’я, інших сферах не дають змоги визначити масштаб майбутніх 
складнощів, проте за останніми оцінками міжнародних організацій і державних інсти-
туцій можна зробити висновок, що економіка в змозі витримати і цей економічний тиск 
за рахунок виваженої фіскальної, бюджетної, боргової, грошово-кредитної і соціальної 
політики, спрямованої на підтримку населення, реального сектору економіки, торгівлі. 
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ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ: ДОСВІД КРАЇН  

ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Алла Иващенко 

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ОПЫТ СТРАН 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

Alla Ivashchenko 

FINANCIAL SUPPORT MECHANISMS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
DUE TO THE PANDEMIC CRISIS: THE EXPERIENCE  

OF WESTERN EUROPE COUNTRIES 
У статті проаналізовано механізми фінансової підтримки малого й середнього бізнесу внаслідок пандемічної 

кризи Covid-19 у країнах Західної Європи. Інструменти державного антикризового управління, які застосовувались 
у період березень-травень 2020 року, можна диверсифікувати за такими напрямами: підтримка закладів охорони 
здоров’я та виробництва супутніх товарів; гарантування позик; податкові пільги або звільнення від оподатку-
вання; пряме субсидіювання щодо підтримки ліквідності; відстрочення пені та штрафів за прострочені заборгова-
ності тощо. З проведеного аналізу було виявлено, що перші фінансові механізми підтримки було впроваджено 15 
березня 2020 року, що свідчить про ефективність урядової політики країн Західної Європи щодо подолання кризи 
неекономічного характеру, зокрема пандемії Covid-19. 

Ключові слова: малий та середній бізнес; фінансові механізми підтримки; криза; антикризове управління; пан-
демія; Covid-19. 

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 18. 
В статье проанализированы механизмы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса вследствие панде-

мического кризиса Covid-19 в странах Западной Европы. Инструменты государственного антикризисного управле-
ния, применяющиеся в период марта-мая 2020 года, можно диверсифицировать по следующим направлениям: под-
держка учреждений здравоохранения и производства сопутствующих товаров; гарантирование кредитов; 
налоговые льготы или освобождение от налогообложения; прямое субсидирование по поддержке ликвидности; 
отсрочки пени и штрафов за просроченные задолженности и тому подобное. Из проведенного анализа было выяв-
лено, что первые финансовые механизмы поддержки были введены 15 марта 2020, что свидетельствует об эф-
фективности правительственной политики стран Западной Европы по преодолению кризиса неэкономического 
характера, в частности пандемии Covid-19. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес; финансовые механизмы поддержки; кризис; антикризисное управле-
ние; пандемия; Covid-19. 

Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 18. 
The analysis of the financial support mechanisms of small and medium-sized eneterprises due to the Covid-19 pandemic 

crisis in Western Europe was conducted in the article. The tools of the state anti-crisis management, which were used in the 
period from March to May 2020, could be diversified in the following areas: support of health care facilities and production 
of related goods; loan guarantee; tax benefits or tax exemptions; direct liquidity support subsidies; deferral of fines and pen-
alties for overdue debts, etc. The analysis revealed that the first financial support mechanisms were introduced on March 15, 
2020, which demonstrates the effectiveness of government policies in Western Europe to overcome the non-economic crisis, 
namely the Covid-19 pandemic. 

Keywords: small and medium business; financial support mechanisms; crisis; crisis management; pandemic; Covid-19. 
Fig.: 1. Table: 1. References: 18. 
JEL Classification: M290; G38; M13 

Постановка проблеми. Пандемічна криза Covid-19 стала одним із найбільших ви-
кликів для урядів майже всіх країн, оскільки ця криза має неекономічний характер, але 
при цьому мала значний вплив на економічний розвиток кожної країни та на світову 
економіку загалом. Уряди держав змушені були вдаватися до безпрецедентних радика-
льних заходів у частині уповільнення або взагалі повного призупинення економіки з 
метою запобігання розповсюдженню пандемії. За таких умов питання відновлення дія-
льності бізнесу та запобігання його банкрутству, зокрема сектори малого і середнього 
бізнесу (далі МСБ), стало на порядку денному кожного уряду після пом’якшення кара-
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нтинних обмежень та часткового скасування локдауну для бізнесу. Варто зазначити, що 
спостерігалася загальна тенденція до закриття суб’єктів МСБ через неготовність бізне-
су та непередбачуваність до таких радикальних заходів, як повне або часткове призу-
пинення діяльності та недостатню підтримку з боку держави. 

Більшість країн захопила хвиля пандемії та спостерігалися рекорди щодо кількості 
людей, які захворіли. На початку квітня було досягнуто позначки понад 35 000 нових 
щоденних випадків загалом по ЄС [17]. Станом на 30 квітня 2020 року в ЄС було зареє-
стровано понад 1,4 млн випадків та майже 136 тис. смертей [18]. Реальний ВВП скоро-
тився у І кварталі 2020 року на 8,2 % у країнах Західної Європи [13].  

Тому друга хвиля, яка прогнозується Всесвітньою організацією здоров’я восени 2020 
року та можливий жорсткий карантин по всьому світу, буде супроводжуватися стагнаці-
єю економіки. Саме тому розгляд та аналіз інструментів підтримки МСБ унаслідок пан-
демічної кризи Covid-19 є актуальним питанням, яке допоможе якомога швидше та за 
найменш можливих втрат оговтатися та повернути економіку в стан розвитку.  

Крім цього, розгляд цих інструментів на прикладі країн Західної Європи (Австрія, Бель-
гія, Німеччина, Люксембург, Франція), дасть можливість Україні запровадити найбільш ре-
левантні з них (враховуючи національні та економічні особливості нашої держави). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження, присвячені аналізу ін-
струментів державної підтримки бізнесу, зокрема МСБ, проводяться за такими напря-
мами: Ahrens та Ferry [7] розглядають, які сфери повинні підтримуватися урядом, а які 
не потрібні; А. Ставицький, Г. Харламова, В. Гедрайтис, В. Осецький та В. Куліш [16] 
аналізують інструменти підтримки МСБ у грошово-кредитній та фіскальній політиці у 
період пандемії Covid-19; Moro-Visconti, Quirici та Borroni [14] наголошують, що осно-
вним напрямом підтримки в пандемічний період є Fintech для бізнесу через банківську 
систему, оскільки продукція Fintech здатна подолати труднощі, пов’язані із соціальною 
дистанцією та економічними спадами; рекомендації для державних органів у сфері під-
тримки МСБ у кризовий період розглядаються у працях Sancino, Garavaglia, Sicilia та 
Braga [15]. Отже, аналіз публікацій закордонних та вітчизняних учених свідчить про 
доцільність аналізу фінансових механізмів підтримки МСБ пі час пандемії. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Але нині не вирішеними 
залишаються питання щодо оцінки доцільності впровадження конкретного механізму 
для різних типів економік у період кризи неекономічного характеру. 

Метою статті є аналіз фінансових механізмів підтримки під час пандемії Сovid-19 у 
країнах Західної Європи (на прикладі Австрії, Бельгії, Німеччини, Люксембургу, Фран-
ції) з метою визначення найбільш релевантних із них для впровадження в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У боротьбі з пандемічною кризою малий та середній 
бізнес можуть очікувати на підтримку, по-перше, з боку держави шляхом проведення 
фіскальної та монетарної політик, а по-друге, з боку міжнародних фінансових організа-
цій (МВФ, Світовий банк, G7 тощо). 

Розглянемо спочатку в загальному заходи, запроваджені Європейським Союзом, 
членами якого є всі аналізовані в цій роботі країни, оскільки ці інструменти безпосере-
дньо розроблені для подолання кризи саме в країнах-членах ЄС. 

1 лютого 2020 року Європейська комісія (ЄК) представила Раді пропозиції щодо 
рішень про надання фінансової підтримки у розмірі 87,4 млрд євро 16 державам-членам 
за інструментом SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – Підт-
римка для зменшення ризиків безробіття в надзвичайних ситуаціях) [8]. 

19 березня 2020 року ЄК прийняла Тимчасовий рамковий нормативний акт щодо 
заходів державної допомоги для підтримки економіки на території країн ЄС [11], осно-
вні елементи якої включали: 
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1) Обмеження суми допомоги: 
- допомога надається на основі схеми з визначеним бюджетом; 
- допомога не може бути надана підприємствам, які вже зазнали труднощів до 31 

грудня 2019 року; 
- загальна допомога не перевищує 800 000 євро на підприємство та надається у фо-

рмі прямих грантів, податкових пільг та відстрочки платежів або інших форм, таких як 
поворотні аванси, гарантії, позики та власний капітал за умови, що загальна номінальна 
вартість таких заходів залишається нижчою за загальну межу в 800 000 євро на підпри-
ємство до вирахування податку чи інших зборів. 

2) Допомога у формі гарантій за позиками: для забезпечення ліквідності для підпри-
ємств, які стикаються з нестачею коштів, державні гарантії за позиками на обмежений 
період та розмір позики можуть бути відповідним, необхідним та цільовим рішенням за 
поточних обставин. 

3) Допомога у формі субсидованих процентних ставок за позиками. 
Однак оскільки це збільшує здатність компаній формувати більший рівень боргово-

го навантаження, тобто брати кредити, то встановлюється націнка на кредитний ризик і 
подальше обмеження щодо суми позики (одна третина відсотків для великих 
підприємств і половина для МСБ). 

4) Допомога у формі гарантій та позик, що надходять через кредитні чи інші фінан-
сові установи. 

Допомога може надаватися підприємствам, які стикаються з раптовим дефіцитом 
ліквідності безпосередньо або через кредитні установи та інші фінансові установи як 
фінансових посередників. Хоча така допомога безпосередньо спрямована на підприєм-
ства, які стикаються з раптовим дефіцитом ліквідності, а не на кредитні установи чи 
інші фінансові установи, вона також може представляти непрямі вигоди перевагу для 
останніх. Проте така непряма допомога не має на меті зберегти або відновити життє-
здатність, ліквідність або платоспроможність кредитних установ.  

5) Допомога для відповідних досліджень та розробок щодо COVID-19. 
Сприяння відповідним науковим дослідженням та розробкам, спрямованим на по-

долання негативних наслідків COVID-19, для вирішення поточної надзвичайної кризи в 
галузі охорони здоров’я. 

6) Інвестиційна допомога для тестування та модернізації інфраструктур. 
Підтримка тестування та модернізацію інфраструктур, які сприяють розробці відпо-

відних продуктів COVID-19. 
7) Інвестиційна допомога на виробництво відповідних продуктів COVID-19. 
Сприяння виробництву відповідних продуктів COVID-19, сюди входять: відповідні 

лікарські засоби (включаючи вакцини) та засоби лікування, їх проміжні продукти, ак-
тивні фармацевтичні інгредієнти та сировина; медичні вироби, лікарняне та медичне 
обладнання (включаючи вентилятори, захисний одяг та обладнання, а також засоби діа-
гностики) та необхідну сировину; дезінфікуючі засоби та їх проміжні продукти та си-
ровина, необхідна для їх виробництва; інструменти збору / обробки даних. 

8) Допомога у формі відстрочки податку та/або внесків на соціальне страхування. 
Відстрочка сплати податків та/або внесків на соціальне страхування може бути цін-

ним інструментом зменшення обмежень ліквідності підприємств (у тому числі само-
зайнятих осіб) та збереження зайнятості. Це стосується також заходів, передбачених 
стосовно фіскальних та соціальних зобов’язань, спрямованих на полегшення обмежень 
ліквідності, з якими стикаються бенефіціари, включаючи, але не обмежуючись відстро-
чкою платежів, що визначені Тимчасовим актом, полегшенням доступу до планів спла-
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ти податкового боргу та надання безпроцентних періодів, призупинення стягнення по-
даткового боргу та прискорене відшкодування податків. Допомога надається до 
30 червня 2021 року, а дата закінчення відстрочки не пізніше 31 грудня 2022 року. 

9) Допомога у формі субсидій на заробітну плату працівникам для уникнення звіль-
нень під час спалаху COVID-19. 

З метою збереження зайнятості держави-члени можуть передбачити внесок у витра-
ти на заробітну плату підприємств, які внаслідок спалаху COVID-19 можуть звільнити 
персонал або до зарплатного еквіваленту доходів самозайнятих осіб, для яких встанов-
лення національних заходів у відповідь на спалах COVID-19 призвів до призупинення 
або зменшення їхньої ділової активності.  

10) Заходи докапіталізації. 
Цей Тимчасовий механізм встановлює критерії згідно з правилами державної допо-

моги ЄС, на основі яких держави-члени можуть надавати державну підтримку у формі 
власного капіталу та/або гібридних інструментів капіталу підприємствам, які постають 
перед фінансовими труднощами через спалах COVID-19. Отже, рекапіталізація не по-
винна перевищувати мінімуму, необхідного для забезпечення життєздатності бенефіці-
ара, і не повинна виходити за рамки відновлення структури капіталу бенефіціара до ті-
єї, що передбачає спалах COVID-19.  

Разом з тим Європейський центральний банк відіграв також неабияку роль у розро-
бці та реалізації заходів з подолання пандемічної кризи. 24 березня 2020 року було 
впроваджено нову програму тимчасового придбання активів цінних паперів приватного 
та державного секторів для протидії серйозним ризикам для механізму передачі грошо-
во-кредитної політики та перспектив розвитку єврозони, спричинених спалахом та ес-
калацією дифузії COVID-19 (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) [10]. 

Загальна сума цієї нової програми надзвичайних закупівель пандемії (PEPP) складе 
750 млрд євро. Покупки здійснюватимуться до кінця 2020 року та включатимуть усі 
категорії активів, які відповідають діючій програмі придбання активів [9]. 

Щодо придбання цінних паперів державного сектору, розподіл контрольних показ-
ників між юрисдикціями і надалі залишатиметься капіталом національних центральних 
банків. Водночас закупівлі в рамках нової PEPP будуть здійснюватися в гнучкій формі. 
Це дозволяє коливатися межах розподілі потоків закупівлі з часом, між класами активів 
та між юрисдикціями. 

Відмова від вимог щодо вимог щодо цінних паперів, випущених грецьким урядом, 
буде надана для покупок згідно з PEPP. Рада керуючих припинить закупівлю чистих 
активів згідно з PEPP, як тільки переконається, що фаза кризи Covid-19 закінчена, але в 
будь-якому випадку не раніше кінця року. 

Розширити діапазон придатних активів за програмою придбання корпоративного сек-
тору (CSPP) до нефінансових комерційних паперів, зробивши всі комерційні папери доста-
тньої кредитної якості придатними для придбання за CSPP. На початку квітня ЄЦБ також 
оголосив широкий пакет заходів щодо пом’якшення кредитних операцій Eurosytem. 

На рис. 1 розглянуто фінансування за диверсифікованими інструментами підтримки в 
Австрії, Бельгії, Німеччини, Люксембургу, Франції (країнах Західної Європи) та України. 

Згідно з даними рис. 1 можна зауважити, що найбільш поширеною формою підтри-
мки в країнах Західної Європи є гарантування позик, особливу увагу цьому заходу при-
діляють такі країни, як Німеччина, Франція та Бельгія. Крім того, ці країни фінансують 
заходи, пов’язані з участю у капіталі, списання боргів, фінансування активів тощо. 
Люксембург окрім гарантування застосовує також квазіфіскальні механізми, заходи 
підтримки Австрії насамперед спрямовані на гарантування позик. Щодо України, то 
фінансові ресурси впродовж березня-травня 2020 р. на такі заходи з підтримки бізнесу 
не виділялися.  
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Рис. 1. Розподіл фінансування заходів підтримки внаслідок пандемії 

Covid-19, у % від ВВП 
Джерело: сформовано авторкою на основі даних МВФ [12]. 

На основі Тимчасового рамкового нормативного акту щодо заходів державної до-
помоги для підтримки економіки на території країн ЄС [11], кожна країна адаптувала 
даний нормативний акт під специфіку економіки запити бізнесу, а саме було впрова-
джено низку фінансових інструментів з метою мінімізації негативного ефекту пандемі-
чної кризи на економіку, порівняльна характеристика яких представлена в таблиці. 

Таблиця 
Фінансові механізми підтримки бізнесу країнами Західної Європи  

у період кризи Covid-19 

Країна 
Дата впрова-

дження 
Бюджет Сутність інструменту 

1 2 3 4 

Австрія 

15 березня 2020 4 млрд євро Фінансування системи охорони здоров’я, довго-
тривалого догляду, короткострокової роботи та 
компенсація самозайнятим та мікробізнесам за 
втрату заробітку, пов’язаного з хворобою 

15 березня 2020 9 млрд євро Гарантії компаніям, включаючи експортерів та 
туристичну галузь 

15 березня 2020 10 млрд євро На відстрочку податку на доходи фізичних осіб та 
підприємств (на 2020 рік), внесків на соціальне 
страхування (3 місяці) та сплати ПДВ (до кінця 
вересня 2020 року) 

16 березня – 31 
жовтня 

2000 євро за посаду Податковий стимул для компаній, які наймають 
працівників 

22 березня  22 млрд євро На дослідження 
13 квітня – збільшення з 3 до 5 млрд євро  
30 квітня – до 10 млрд євро 

Фінансування короткострокової роботи 

З квітня 2020  1,2 млрд євро Податкові пільги для готельного бізнесу та підт-
римка некомерційних організацій. 500 млн євро та 
700 млн євро, відповідно 

16 березня – 31 
жовтня 

2000 євро за посаду Податковий стимул для компаній, які наймають 
працівників 

Бельгія Квітень 2020 52 млрд євро Кредитні гарантії 
Квітень 2020 16,4 млрд євро Фінансування лікарень та сфери охорони здоров’я; 

підтримка тимчасово безробітним; відстрочка со-
ціального страхування та сплати податків. 
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Закінчення табл. 
1 2 3 4 

Німеччина 

До кінця року 50 млрд євро Гранти власникам малого бізнесу та самозайнятим осо-
бам з додатковим відстроченням сплати податків до 
кінця року 

Протягом року 2 млрд євро Венчурне фінансування 
Протягом року 70 млрд євро Гарантії позик на державному рівні 
Протягом року 141 млрд євро Підтримка економіки провінцій 
Протягом року 218,5 млрд євро Фінансування витрат на обладнання сфери охорони 

здоров’я, потужностей лікарень та НДДКР (вакцина) 
Протягом року 100 млрд євро Фінансування короткострокової ліквідності підпри-

ємств. Зміцнення капітальної позиції підприємств 

Люксембург 

Березень-
травень 

2,3 млрд євро Фінансування витрат: придбання медичного обладнання 
(194 млн євро), покриття відпусток працівників за сі-
мейними обставинами (226 млн євро) та лікарняних 
(106 млн євро), виплата допомоги по частковому безро-
біттю (1 млрд євро), надання авансового капіталу для 
покриття операційних витрат компаній (400 млн євро), 
надання безповоротної фінансової допомоги мікропідп-
риємствам (250 млн євро) 

Березень-
травень 

8,1 млрд євро Підтримка ліквідності підприємств та самозайнятих 
осіб: відстрочення сплати податків та внесків на соціа-
льне страхування (4,6 млрд євро) та розширення креди-
тних гарантій на нові банківські позики та спеціальне 
антикризове фінансування для МСБ та великих компа-
ній (3,6 млрд євро) 

Квітень 2020 2.5 млрд євро Державна облігація з від’ємною ставкою 
20 квітня 2020 800 млн євро На підтримку та відновлення економіки: виплати по 

частковому безробіттю; надання безповоротної фінан-
сової допомоги підприємствам, яким ще не дозволено 
відкрити роботу; фіксована допомога на підтримку не-
продовольчих роздрібних магазинів та постачальників 
засобів особистої гігієни; продовження відпустки за 
сімейними обставинами, збільшення допомоги на ви-
трати на життя для домогосподарств з низькими дохо-
дами; фіскальні стимули для підтримки приватних інве-
стицій та екологічного відновлення. 

Франція 

Березень-
липень 2020 

135 млрд євро На заходи подолання кризи та підтримки ліквідності. 

Березень-
липень 2020 

327 млрд. євро Державні гарантії для банківських позик та схем перес-
трахування кредитів. 

Квітень 2020  100 млрд євро Фіскальний пакет на підтримку відновлення економіки 
Франції (“Plan de Relance”) 

Джерело: сформовано авторкою на основі [1-6]. 

Серед безперечних переваг таких інструментів по усіх країнах є їх спрямування як 
на економічний, так і на соціальний ефект. Проблема тимчасово безробітного населен-
ня, внаслідок припинення роботи підприємств, є однією з найнагальніших. Як ми мо-
жемо побачити, кожна з аналізованих держав виділяє кошти на їх підтримку. 

На основі аналізу інструментів підтримки малого та середнього бізнесу в період па-
ндемічної кризи країнами Західної Європи можна виокремити інструменти та розроби-
ти пропозиції, що можуть бути застосовані Україною. Безперечно, в нашій країні наявні 
також певні інструменти підтримки, які застосовуються в країнах, розглянутих у цій 
роботі: відстрочення сплати податків та єдиних соціальних внесків, орендних платежів, 
кредитні канікули, заборона нарахування пені за несвоєчасну сплату комунальних пла-
тежів, заборона здійснювати стягнення на предмет застави у випадку прострочення 
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сплати за кредитом. Найбільш незахищеним, порівняно з країнами Західної Європи, в 
Україні залишається населення, яке залишилося без роботи або яким тимчасово забо-
ронено провадити свою діяльність. Підприємці, які змушені були припинити функціо-
нування, найперше вбачали скорочення витрат у звільненні працівників.  

Зважаючи на особливості саме нашої держави, обмеженості ресурсів, зрозуміло, що 
практика як в Австрії щодо того, що за кожну нову посаду в компанії, підприємство 
отримує 2000 євро, поки що нажаль не є актуальною. Проте цілком можливо запрова-
дити інший інструмент, що використовується в цій країні – робочий час скорочується 
до 10-30 %, при 80-90 % звичайної оплати праці. Роботодавці оплачують лише відпра-
цьовані години, а решта – з бюджету. Таким чином, і працівники частково будуть 
отримувати заробітну плату, і тягар з їх утримування розподілятиметься між державою 
та роботодавцем. 

Крім цього, усі мораторії, заборони, відстрочення сплати платежів, визначені на термін 
до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину. Не 
зрозуміло, яким чином, в які терміни, в якому порядку, розмірі будуть здійснюватися від-
строчені платежі, що станеться із заставою, яку на період дії карантину заборонено відчу-
жувати. Ця невизначеність замість підтримки тягне за собою лише ризики припинення дія-
льності бізнесу. Тому перше, що має зробити держава, – це розробити план дій щодо вже 
існуючих інструментів підтримки після завершення карантину. 

Висновки і пропозиції. Отже, проаналізувавши інструменти підтримки, які вико-
ристовують країни Західної Європи можна побачити, що всі вони є подібними між со-
бою – це фінансування витрат у сфері охорони здоров’я, надання державних гарантій, 
податкові пільги та відстрочення сплати податків, підтримка ліквідності мікропідпри-
ємств та самозайнятих осіб, а також що не менш важливо, підтримка з боку банківсько-
го сектору. Тобто уряд виділяє з державних бюджетів колосальні кошти, усвідомлюю-
чи, що без державної підтримки малий та середній бізнес згорне свою діяльність, що, 
безумовно, негативно позначиться на загальній економіці країни, яка і без того не є 
стабільною через пандемічну кризу Covid-19.  
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FORMATION OF STATE FINANCIAL POLICY AS DETERMINANT  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNDER THE IMPACT  

OF GLOBALIZATION PROCESSES 
У статті досліджено сутність глобалізації та особливості впливу глобалізаційних процесів на розвиток суспі-

льства. Враховуючи, що еволюція сутності поняття «глобалізація» відбувалася внаслідок зміни поглядів на рівень 
охоплення глобалізаційними процесами сфер суспільного життя (економіка, культура, політика, екологія, управлін-
ня тощо), визначено сучасні тенденції глобалізаційних процесів. Систематизовано наукові підходи до визначення 
сутності поняття «сталий розвиток» та досліджено взаємозв’язок його основних детермінант (економічні, соціа-
льні, екологічні та політичні). Особливу увагу приділено державній фінансовій політиці як однієї з детермінант 
забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізації. На основі узагальнення наукових підходів запропоновано ав-
торське визначення сутності категорії «державна фінансова політика» та обґрунтовано перспективи гармонізо-
ваного формування державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах глобалізації. 

Ключові слова: глобалізація; сталий розвиток; детермінанти сталого розвитку; державна фінансова політи-
ка; механізм реалізації державної фінансової політики сталого розвитку. 

Табл.: 2. Рис.: 1 . Бібл.: 22. 
В статье исследована сущность глобализации и особенности влияния глобализационных процессов на развитие 

общества. Учитывая, что эволюция сущности понятия «глобализация» происходила вследствие изменения взглядов 
на уровень охвата глобализационными процессами сфер общественной жизни (экономика, культура, политика, эко-
логия, управление и т.п.), определены современные тенденции глобализационных процессов. Систематизированы 
научные подходы к определению сущности понятия «устойчивое развитие» и исследована взаимосвязь его основных 
детерминант (экономические, социальные, экологические и политические). Особое внимание уделено государствен-
ной финансовой политике как одной из детерминант обеспечения устойчивого развития в условиях глобализации. 
На основе обобщения научных подходов предложено авторское определение сущности категории «государственная 
финансовая политика устойчивого развития» и обоснованы перспективы гармонизированного формирование госу-
дарственной финансовой политики как детерминанты устойчивого развития в условиях глобализации. 

Ключевые слова: глобализация; устойчивое развитие; детерминанты устойчивого развития; государственная 
финансовая политика; механизм реализации государственной финансовой политики устойчивого развития. 

Табл.: 2. Рис.: 1. Библ.: 22. 
The article examines the essence of globalization and features of the impact of globalization processes on the develop-

ment of society. Given that the evolution of the concept of "globalization" has been occurring as a result of changes in views 
on the level of coverage of the spheres of public life by globalization processes (economy, culture, politics, ecology, man-
agement, etc.), the current trends in globalization processes have been identified. Scientific approaches to defining the con-
cept of "sustainable development" have been systematized, and the relationship of its main determinants (economic, social, 
ecologic and political) has been investigated. Special attention is paid to the state financial policy as one of the determinants 
of ensuring sustainable development in the context of globalization. On the basis of generalization of scientific approaches, 
the author's definition of the category of "state financial policy of sustainable development" has been proposed, and the pro-
spects for harmonized formation of state financial policy as a determinant of sustainable development under the conditions of 
globalization have been substantiated. 

Keywords: globalization, sustainable development; determinants of sustainable development; state financial policy; 
mechanism for implementing the state financial policy for sustainable development. 

Table: 2. Fig.: 1. References: 22. 
JEL Classіfіcatіon: G18; Q56 

Постановка проблеми. Активізація глобалізаційних процесів у світі, які супрово-
джуються посиленням інтеграційних процесів та зростанням міжнародного співробіт-
ництва в усіх галузях суспільного життя, зокрема, виробництві, торгівлі й фінансового 
посередництва, спостерігається зростання фінансових потоків та стирання транснаціо-
нальних кордонів руху товарів та капіталу. Для України, стратегія якої офіційно спря-
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мована на європейську інтеграцію як головний пріоритет короткострокової та довго-
строкової внутрішньої та зовнішньої політики, головним завданням є підвищення ефек-
тивності державної фінансової політики для забезпечення економічного й соціального 
розвитку країни та переходу до інноваційної моделі зростання національної економі-
ки. Сучасні виклики, які постали перед світовою економікою, зумовили необхідність 
переходу від панівної моделі сучасного розвитку, яка визначає природні ресурси як 
джерело сировини для виробництва різних товарів, до моделі сталого розвитку, яка по-
будована на концепції сталого економічного розвитку і передбачає збалансоване враху-
вання економічних, соціальних та екологічних потреб суспільства. Визначення на Са-
міті ООН зі сталого розвитку ключових напрямів розвитку країн, та ухвалення Цілей 
сталого розвитку, адаптація яких до реалій України була забезпечена шляхом форму-
вання Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. Зазначена стратегія встановлює 
цілісну систему стратегічних та операційних цілей переходу до інтегрованого економі-
чного, соціального та екологічного розвитку України до 2030 року [15], що зумовлює 
потребу в модернізації державної фінансової політики відповідно до нових стратегіч-
них цілей, завдань та настанов щодо забезпечення суспільного прогресу. За цих обста-
вин, дослідження особливостей впливу глобалізаційних процесів на процеси форму-
вання державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку України є 
актуальним питанням як у науковому, так і у практичному аспектах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції глобалізації досліджува-
лися в роботах закордонних та вітчизняних учених, а саме: В. Андрушенка, І. Валлерстайна, 
А. Гальчинського, Г. Креміня, В. Кузнецова, Р. Робертсона, О. Панаріна, Дж. Сороса, 
Ю. Шишкова та ін.  

Дослідженню проблем сталого розвитку присвячені праці таких вітчизняних науковців, 
як М. Блауг, В. Геєць, Б. Данилишин, С. Дорогунцов, В. Залуцький, М. Згуровський, 
О. Кулініч, Л. Мельник, В. Шевчук та ін.  

Механізми формування та реалізації державної політики знайшли своє відображення в 
роботах І. Адаменка, А. Даниленка, І. Запаріна, М. Крупки І. Чугунова, С. Шевріна та ін. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кі-
лькість ґрунтовних досліджень щодо визначення сутності категорій «державна фінан-
сова політика» та «сталий розвиток», розробки теоретичних аспектів та практичних ме-
ханізмів реалізації державної фінансової політики та підвищення її ефективності в 
умовах глобалізації, спостерігається відсутність комплексного бачення концептуальних 
підходів до обґрунтування перспектив гармонізованого формування державної фінан-
сової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах глобалізації.  

Метою статті є висвітлення останніх тенденцій глобалізації, визначення сутності по-
няття «сталий розвиток» та обґрунтування теоретико-методологічних засад формування 
державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Кінець XX – початок ХХІ ст. характеризуються по-
силенням трансформаційних процесів у всіх сферах суспільного життя внаслідок фор-
мування нового глобального простору. Глобалізаційні процеси зумовили не лише зрос-
тання міжнародного співробітництва в галузях виробництва, торгівлі товарами й 
послугами, створення єдиного інформаційного простору, стирання міжнародних кор-
донів руху капіталів, зміну культурних та релігійних цінностей, а і зростання загроз для 
національних економік країн-учасниць. Для України, яка проголосила та реалізує евро-
інтеграційний вектор зовнішньої політики, динамічний розвиток зазначених процесів 
зумовлює необхідність вирішення низки питань, пов’язаних із формуванням механізмів 
підвищення соціально-економічного зростання країни та добробуту населення. 



№ 2(22), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

170 

В економічній науці поняття «глобалізація» було введено в науковий обіг у 1983 
році професором Гарвардської школи бізнесу Теодором Левітом у статті, опублікованій 
для «Гарварду бізнес рев’ю», яким він визначив феномен злиття ринків окремих проду-
ктів, що виробляються великими багатонаціональними корпораціями [16]. 

Еволюція сутності поняття «глобалізація» відбувалася внаслідок зміни поглядів на 
рівень охоплення глобалізаційними процесами сфер суспільного життя (економіка, ку-
льтура, політика, екологія, управління тощо), особливості її прояву (посилення доступу 
до міжнародних ринків капіталу, розвиток інновацій, технологій, цифровізація суспіль-
ства та підвищення ролі інформації, збільшення обсягів міжнародної торгівлі товарами 
та послугами, міграція робочої сили та ін.), наслідки (посилення залежності національ-
них економік країн-учасниць, створення нового загальносвітового порядку, за якого 
повноваження і легітимність національних держав практично нівелюються, уповіль-
нення зростання і загроза економічного спаду, поширення кризових явищ, екологічних 
катастроф, інтенсифікація всесвітніх соціальних відносин тощо). 

Систематизуючи чисельні публікації з проблеми глобалізації [1; 6; 18; 19] можна 
дійти висновку, що глобалізація як суспільне явище, феномен, невід’ємний процес сус-
пільно-економічного розвитку формує підґрунтя для створення нового загальносвітово-
го порядку, за якого розмиваються національні кордони внаслідок пошуку прибуткових 
сфер відтворення капіталу в усіх його формах, практично нівелюються повноваження і 
легітимність національних держав, посилюється роль і вплив транснаціональних кор-
порацій, змінюється геополітичний світоустрій у бік створення гомогенного господар-
ського світового порядку. Прискорення глобалізаційних процесів розвитку світової 
економіки, які супроводжуються загостренням кризових явищ, та посилення конкурен-
тної боротьби за ресурси, зумовили необхідність зміни парадигми господарювання, в 
основу якої було покладено концепцію сталого розвитку. 

Як зазначають С. Шкарлет, М. Дубина, О. Грубляк та А. Жаворонок, поширення 
світової фінансової кризи 2007–2008 рр. мало негативні наслідки і для країн Централь-
ної та Східної Європи протягом тривалого періоду, внаслідок чого спостерігається 
зниження рівня стабільності фінансових систем цих країн. Зокрема, протягом 2009-
2015 рр. коефіцієнт дефіциту ВВП над його нормативними значеннями в багатьох дер-
жавах цієї групи перевищив його оптимальне значення, встановлене на рівні 3,0 %. У 
деяких країнах Центральної та Східної Європи спостерігались боргові кризи 2008–2010 
рр., які мали дуже негативний вплив на їх економічний розвиток (Румунія, Словаччина, 
Польща, Словенія, Україна) [22]. 

В економічній літературі [11] розвиток визначається як процес цілеспрямованої 
зміни в часі економічних, технічних, організаційних або соціальних параметрів соціа-
льно-економічної системи, що передбачає комплекс певних дій для досягнення постав-
лених цілей; процес закономірної зміни, переходу з одного стану в інший, більш доско-
налий, перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від 
нижчого до вищого. Розвиток спрямований на досягнення довгострокових цілей систе-
ми, а отже, має стратегічну спрямованість. 

Уперше термін «сталий розвиток» (англ. sustainable development) був використа-
ний прем’єр-міністром Норвегії Гру Харлемом Брундландом при підготовці звіту для 
ООН «Наше спільне майбутнє» у 1987 р. Зокрема, сталий розвиток було визначено як 
розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не 
наносячи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх 
власних потреб [5]. Також під сталим розвитком розуміють загальну концепцію сто-
совно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб і захис-
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том інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному і здоровому 
довкіллі [12]; процес гармонізації продуктивних сил, забезпечення задоволення необ-
хідних потреб усіх членів суспільства за умови збереження та поетапного відтворення 
цілісності природного середовища, створення можливостей для рівноваги між його 
потенціалом і вимогами людей усіх поколінь [13]. Як головну мету сталого розвитку 
вчені визначають досягнення ринкової рівноваги, тобто такої симетричності процесів, 
що збалансовує деструкцію і відновлення, розпад і з’єднання, розподіл і інтеграцію. 
При цьому сталий розвиток визначається та забезпечується його детермінантами (уні-
версальними чинниками / найбільш впливовими факторами, які наповнюють змістом 
та визначають тенденції змін): економічними, соціальними, екологічними, сутнісну 
характеристику яких наведено в табл. 1. Вказані усталені детермінанти сталого розви-
тку доцільно доповнити політичними, які можуть впливати на рівень наявних можли-
востей і загроз сталого розвитку. Роль політичних детермінант підтверджується осно-
вними тенденціями розвитку сучасної геополітичної структури сучасного світу, у 
межах якої відбувається постійне розширення центрів сили (США, ЄС, КНР, Російсь-
ка Федерація та ін.) та зміна їхнього впливу на світовому та регіональному рівнях, 
унаслідок якої посилюється світова нестабільність. 

Таблиця 1 
Сутнісні характеристики домінант сталого розвитку 

Домінанти Сутнісна характеристика 
Економічні максимізація кінцевого результату при ефективному та збалансованому 

використанні фінансових ресурсів  
Соціальні підтримання належного рівня життя населення, забезпечення умов для 

збереження здоров'я, створення місць прикладання праці, забезпечення 
певного рівня доходів громадян, можливості задоволення культурних і 
естетичних потреб, протидія дискримінації 

Екологічні збереження фізичної і біологічної ресурсної бази й екосистеми 
Джерело: побудовано авторкою за [17]. 

Відповідно до положень системного підходу детермінанти взаємопов’язані міжеле-
ментними взаємозв’язками, перебувають у гармонійному поєднанні та забезпечують 
синергійний ефект суспільного розвитку, при цьому перебуваючи під впливом такого 
розвитку. У роботі О. Кулініч продемонстровано такий взаємовплив та взаємозв’язок 
детермінант сталого розвитку: економічні та соціальні елементи, взаємодіючи один з 
одним, породжують такі нові завдання, як досягнення справедливості всередині одного 
покоління (наприклад, щодо розподілу доходів) та надання цілеспрямованої допомоги 
бідним верствам населення; взаємодія економічних і екологічних елементів – збалансо-
вують сферу виробництва та її вплив на навколишнє середовище з відновленням при-
роди та її ресурсів; соціальні та екологічні елементи – визначають внутрішньопоколін-
ну та міжпоколінну рівність, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь та участі 
населення у процесі прийняття рішень [6]. Політичні детермінанти, у свою чергу, тісно 
взаємопов’язані з економічними, соціальними та екологічними факторами через мож-
ливі зміни в політиці урядів світових держав, встановлення обмежень або, навпаки, лі-
бералізації режимів для окремих країн-учасниць, зміщенням пріоритетів зовнішньоеко-
номічної політики країн-партнерів тощо.  

Досліджуючи сталий розвиток учені [1; 2; 19] особливу увагу приділяють його еко-
номічній детермінанті, зокрема фінансовому забезпеченню, яке дозволяє досягти опти-
мального на конкретний період співвідношення альтернативних напрямів розвитку з 
методами й механізмами їх досягнення.  
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Прийняття на глобальному рівні у 2015 р. та адаптація до умов України у 2016 р. 
Цілей сталого розвитку (ЦСР) за підтримки Міністерства економічного розвитку Укра-
їни зумовило необхідність урахування ЦСР у процесах макроекономічного програму-
вання та прогнозування, стратегічного планування розвитку, реформування вітчизня-
ної статистики з метою побудови інноваційної системи моніторингу суспільного 
прогресу [15]. Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 
2017-2020 рр., яка передбачає систематичне проведення реформи управління держав-
ними фінансами як складової системи державного управління, прорахунки та невідпо-
відності якого викликають ризики для відновлення та зростання економіки з метою 
побудови ефективної та конкурентоспроможної національної економіки [14]. Необхід-
ність забезпечення реалізації постулатів зазначеної Стратегії зумовили потребу в роз-
робці новітніх методів формування та реалізації державної фінансової політики, яка 
визначає систему заходів, форм, методів мобілізації, розподілу й використання фінан-
сових ресурсів країни державними інститутами з метою виконання державою своїх 
функції відповідно до визначених світовим суспільством цілей сталого розвитку. 

На сьогодні в економічній літературі не сформувалося єдиного погляду щодо роз-
криття сутності поняття «державна фінансова політика». Так, В. Малишко та 
А. Пучко державну фінансову політику визначають як форму реалізації функцій фі-
нансів, спрямовану на досягнення цілей держави з мінімальними витратами й достат-
ньою ефективністю [7]. Г. Східницька під державною фінансовою політикою сталого 
розвитку пропонує розуміти частину соціально-економічної політики держави щодо 
забезпечення збалансованого зростання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової 
системи країни, фінансового забезпечення виконання соціально-економічних програм 
країни і регіонів, спрямованих на зростання рівня і якості життя населення [17]. Важ-
ливою складовою створення умов для прискорення розвитку окремих регіонів країни 
є забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування та підвищення 
ефективності використання фінансових ресурсів територіальними громадами, що по-
требує розроблення та використання відповідних механізмів забезпечення достатніх 
обсягів їх фінансування [21]. 

І. Запатріна зазначає, що державна фінансова політика визначає основні напрями 
використання фінансів на перспективу та на поточні потреби, при цьому враховуються 
шляхи досягнення поставлених цілей, передбачених економічною політикою, а також 
міжнародні фактори, можливості зростання фінансових ресурсів [4].  

Узагальнення наукових підходів дозволяє визначити сутність державної фінансової 
політики сталого розвитку як комплекс дій і заходів держави, спрямованих на мобіліза-
цію, розподіл і використання фінансових ресурсів країни для формування конкуренто-
спроможної національної економіки, забезпечення соціально-економічного зростання 
та підвищення добробуту населення, посилення статусу держави на світовій геополіти-
чній арені в умовах зростання зовнішніх викликів та загроз. Таке визначення, на нашу 
думку, дозволяє конкретизувати цілі та завдання державної фінансової політики, роз-
робити комплекс дій і заходів держави щодо її формування та реалізації, врахувати те-
нденції зміни зовнішніх факторів, які можуть обумовити відхилення фактичних показ-
ників від запланованих.  

За результатами 2019 року Україна має здобутки за 15 цілями з 17. Основним се-
ред цих здобутків варто виділити скорочення рівня бідності з 58,3 % у 2015 р. до 
43,2 % у 2018 р., що стало можливим внаслідок підвищення рівня оплати праці та рів-
ня охоплення населення житловою субсидію (з 12 % у 2014 р. до 64 % у 2017 р.). Ін-
шим здобутком є позитивне сальдо зовнішньої торгівлі ІКТ послугами (у 2,5 раза) в 
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результаті покращення умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Також впрова-
джено високошвидкісний інтернет 4G. Крім того, з 2015 року в Україні почали актив-
но створюватись об’єднані територіальні громади (+1029 одиниць) за рахунок зрос-
тання у 41,5 раза державної підтримки місцевого та регіонального розвитку. При 
цьому основними перешкодами на шляху розбудови економіки України залишаються 
зношеність та застаріла інфраструктура, недостатнє фінансове та ресурсне забезпе-
чення, низька ефективність державного управління. Ускладнюють ситуацію і викли-
ки, пов’язані з пандемією COVID-19. 

Узагальнення наукових досліджень дозволяє визначити такі складові елементи дер-
жавної фінансової політики, як грошово-кредитна, бюджетна, інвестиційна та фіскаль-
на (табл. 2). 

Таблиця 2 
Наукові підходи до визначення сутності складових елементів  

державної фінансової політики 

Складові елементи державної  
фінансової політики 

Сутність складових елементів державної фінансової політики 

Грошово-кредитна політика комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямова-
них на забезпечення стабільності грошової одиниці України шля-
хом використання визначених Законом «Про Національний банк 
України» засобів і методів [8] 

Бюджетна політика сукупність економічних і адміністративних заходів, що застосо-
вує держава з метою стабілізації та підвищення ефективності на-
ціональної економіки, використовуючи, головним чином, бюдже-
тні та податкові механізми [9] 

Інвестиційна політика система заходів, що визначають обсяг, структуру та основні на-
прями всіх вкладень інвестиційних ресурсів різної форми (фізич-
них, фінансових, матеріальних, нематеріальних, інтелектуальних) 
для забезпечення високих темпів розвитку економіки через кон-
центрацію інвестицій на тих інвестиційних проєктах, від яких 
залежать досягнення високих темпів розвитку виробництва, зба-
лансованість та ефективність економіки, одержання максималь-
ного приросту продукції і доходу на одиницю витрат, а також для 
створення в країні соціального середовища, яке відповідає вимо-
гам суспільства щодо необхідної якості життя, належного рівня 
задоволення соціальних стандартів з урахуванням потреб майбут-
ніх поколінь [20] 

Фіскальна політика діяльність держави щодо встановлення і стягнення податків, зок-
рема, з формування державних доходів за допомогою постійних і 
тимчасових джерел, встановлення видів податків, платників, 
об’єктів, пільг, механізму зарахування [10]  

Практична реалізація державної фінансової політики забезпечується на основі роз-
робки множини спектру заходів, способів, інструментів, зорієнтованих на розробку та 
реалізацію фінансової стратегії сталого розвитку [17]. Систематизація наукових підхо-
дів та поглядів щодо науково-методичного забезпечення процесів формування та реалі-
зації державної фінансової політики дозволило розробити структурно-логічну схему 
формування механізму її реалізації, що сприятиме підвищенню ефективності державної 
фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах глобалізації (рис. 1).  
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Рис. 1. Структурно-логічна схема формування механізму реалізації державної 
фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах глобалізації 

Джерело: побудовано авторкою. 

Практичні аспекти функціонування механізму реалізації державної фінансової полі-
тики сприятимуть вирішенню проблеми підвищення ефективності мобілізації та вико-
ристання фінансових ресурсів держави. При цьому органам державної влади та органам 
місцевого самоврядування необхідно приділяти більше уваги саме забезпеченню про-
зорості та легітимності зазначених процесів. Першочерговим завдання є поглиблення 
структурних реформ із децентралізації влади, успішна реалізація яких сприятиме під-
вищенню рівня відповідальності розпорядників бюджетних коштів. Крім того, подаль-
шого вдосконалення потребує нормативно-правове поле, яке регламентує бюджетний 
процес, формування та розподіл державних фінансів на національному й регіональному 
рівнях з метою імплементації норм та вимог ЄС та МВФ. При визначенні напрямів ви-
користання державних фінансів доцільного враховувати цілі сталого розвитку, відпо-
відно до яких визначаються завдання державної фінансової політики. Лише гармонійне 
поєднання економічних, соціальних, екологічних та політичних складових дозволить 
мінімізувати негативні наслідки зовнішніх викликів і загроз, зумовлених глобалізацій-
ними процесами, змінами в геополітичному середовищі та погіршенні екологічної си-
туації у світі. З огляду на те, що сталий розвиток здебільшого орієнтується саме на ра-
ціональному використанні природних ресурсів, створення необхідних умов для 
відтворення людини та захисту навколишнього середовища, одним з основних напря-
мів державної фінансової політики має бути передбачено послідовну фінансову підт-
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римку екологічних програм на національному та регіональному рівнях. У загальному 
підсумку запропонований механізм реалізації державної фінансової політики сприяти-
ме підвищенню ефективності використання державних фінансів та дозволить підвищи-
ти довіру як з боку суспільства, так і потенційних інвесторів, а також посилити вплив 
України на динаміку сучасних світових процесів. 

Висновки відповідно до статті. В умовах зростання зовнішніх викликів і загроз на 
світовому рівні та для України зокрема, підвищується роль і значення державної фінан-
сової політики, основними завданнями якої є створення умов для максимізації обсягів 
державних фінансів та їх ефективний розподіл для забезпечення соціально-економічного 
зростання та підвищення добробуту населення. Державна фінансова політика визначає 
пріоритети для грошово-кредитної, бюджетної, фіскальної та інвестиційної політик, пе-
ребуваючи з ними в тісному діалектичному зв’язку, реалізується за допомогою фінансо-
вих механізмів регулювання, стимулювання та контролю за економічними, соціальними 
та екологічними процесами. Водночас державна фінансова політика багато в чому визна-
чається стабільністю правового поля, політичним курсом уряду та змінами геополітичної 
ситуації. Спрямованість і вплив державної фінансової політики визначається стадією 
економічного циклу, рівнем законодавчого регулювання всіх суб’єктів фінансової систе-
ми, а також ступенем відкритості національної економіки. При цьому ефективність дер-
жавної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку визначається рівнем взає-
мозв’язків та взаємовпливу її складових елементів (грошово-кредитна політика, 
фіскальна політика, бюджетна політика, інвестиційна політика), а також ступенем інтег-
рованості національної економіки до світового економічного простору.  
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ 
НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ  

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ» 

 
Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» внесено до переліку 

наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07.05.2019 р. № 612, відповідно до якого журналу надано категорію «Б».  

Журнал розміщено у таких базах даних: НБУ ім. Вернадського, eLIBRARY.RU, українська 
науково-освітня мережа «УРАН», реферативна база даних «Україніка наукова», USJ (Ukrainian 
scientific journals), Index Copernicus; BASE (Bielefeld Academic Search Engine). 

 

Процедура подачі рукописів: 
1. Для публікації статті в науковому виданні «Проблеми і перспективи економіки та управ-

ління» необхідно спочатку в обов’язковому порядку подати: 
– електронний варіант статті, оформленої за зразком (Додаток А); 
– довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток Б).  
Звертаємо Вашу увагу, що ім’я та по батькові автора (ів) подаються повністю. 

2. Розгляд статті складається з таких етапів: 
– технічна перевірка статті на відповідність основним вимогам щодо її оформлення; 
Зверніть увагу: у кінці статті обов’язково подається інформація про ID автора (у систе-

мі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS.  
Наприклад:  ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 

ResearcherID:  
Scopus Author ID: 

– наукове рецензування статті; 
– перевірка статті на відсутність плагіату.  
У разі позитивного висновку стаття приймається до друку. 

3. Після прийняття статті до друку автор повинен:  
– надіслати згоду на обробку персональних даних (Додаток В) 
– надіслати розширену структуровану анотацію (вимоги наведені нижче); 
– підготувати проєкт рецензії на статтю (без підписів рецензентів у довільній формі); 
– сплатити вартість публікації. 
 

Основні вимоги до оформлення рукописів: 
1. Вимоги до наукової статті. Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, ро-

сійською, англійською. 
Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 7 сторінок, максимум – 15 сторінок (остання 

сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).  
Стаття надсилається електронною поштою на адресу: maksim-32@ukr.net. Текст статті наби-

рається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP. 
За потреби редакція надає послуги з перекладу анотацій, статей. 

2. Вимоги до розширеної структурованої анотації 
Анотація повинна бути написана англійською (якщо мова статті українська) або україн-

ською (якщо мова статті англійська) мовами, обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами), 
включаючи ключові слова, і подаватися окремим файлом.  

Приклад оформлення розширеної структурованої анотації наведено в Додатку Г. 

3. Параметри сторінки повинні бути такими: 
Формат А4 (210×297 мм). 
Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.  
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути 

вирівняний по ширині аркуша. 
 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ 
РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ. 

УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ! 
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4. Структура статті. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.  

4.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю 
без абзацу. 

4.2. Ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по 
центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища запису-
ються в один рядок). Дані про авторів подаються трьома мовами. 

4.3. Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напів-
жирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами.  

4.4. Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзац-
ний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея 
статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 600–1000 знаків з пробілами). У статті по-
даються анотації трьома мовами: українською, російською, англійською (Додаток А).  

4.5. Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзац-
ний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість 
ключових слів – 5–7, які пишуться через крапку з комою. Після ключових слів (кожною з мов) 
необхідно вказати загальну кількість таблиць, рисунків та використаних джерел (Додаток А). 

4.6. JEL Classіfіcatіon – шрифт Times New Roman (кегель 9), напівжирний, вирівнювання 
по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. JEL Classіfіcatіon подається після 
ключових слів англійською мовою. За необхідності редакція може самостійно визначати JEL 
Classіfіcatіon. 

4.7. Основний текст – шрифт Times New Roman (кегель 12), абзац 0,63 см, вирівнювання 
по ширині, одинарний інтервал.  

Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи – розділи 
(Times New Roman, кегель 12, напівжирний): 

- Постановка проблеми.  
- Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
- Виділення недосліджених частин загальної проблеми (обов’язково!!!).  
- Мета статті.  
- Виклад основного матеріалу.  
- Висновки і пропозиції.  
- Список використаних джерел. 
Після назви розділів ставиться крапка і продовжується текст самої статті. 

Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналі-
тичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Відповідальність за наведені показ-
ники несе автор. 

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії) 
Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За 

умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. 
Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока. 

Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах статті, якщо у статті є 
лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву роз-
міщують послідовно під ілюстрацією. 

Назва рисунку – шрифт Times New Roman, кегель 12, курсив, вирівнювання по центру без 
абзацу. Пояснювальні підписи (експлікація) – шрифт Times New Roman, кегель 10, курсив, ви-
рівнювання по центру без абзацу. 

Наприклад:  
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Рис. 1. Складові конкурентоспроможності на відповідній стадії розвитку економіки 

Таблиці  
Цифровий матеріал, що наводиться у статті, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 
Розмір тексту таблиць – кегель 10. Усі таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. 

Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний 
заголовок таблиці – по центру (кегель 12, курсив). Усі графи таблиць повинні мати назву. 

Наприклад: 
Таблиця 1 

Аналіз показників діяльності підприємства 

Показники 
Формула  

розрахунку 
Фактори,  

що впливають на показник 
Напрями поліпшення  

показників 
1.    
…    

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною части-
ною таблиці справа надписують: «Закінчення табл. 1». 

Формули 
Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил. 
Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференцію-

вання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих 
формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, 
можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі й нескладні формули, що не ма-
ють самостійного значення, вписують усередині рядків тексту. 

Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не 
виходячи за поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом 
витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифрування літерних позначень ве-
личин у формулах. Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул 
Microsoft Equation для WINDOWS. 

Наприклад:  
Ефективна ставка процента для позичальника визначається за формулою (1) 

360
SK

Rt
z h

 


, (1) 

де  SK – величина знижки (%); 
h – період дії знижки (днів); 
z – тривалість відстрочки платежу (днів). 
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4.8. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ДСТУ 8302:2015, розмі-
щувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в основному 
тексті статті. Список літератури повинен містити не менше 7 джерел. 

Посилання на матеріали з інтернет-енциклопедії Вікіпедія не прийнятне для наукових статей, 
оскільки це джерело неперевірене і не має наукового підґрунтя. 

Зверніть увагу! Посилання на власні статті дозволяється в кількості не більше 15–20 %  
від загальної сукупності найменувань літературних джерел (1-2 з 10 джерел)!!! 

4.9. Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголовком 
References) відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядкування 
транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.). 

References повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA 
(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).  

Примітка. Після транслітерованої назви праці латинськими літерами зазначається переклад ан-
глійською мовою в квадратних дужках. Назви журналу, газети тощо повинні бути надані (крім тра-
нслітерації) також у перекладі англ. мовою. 

Для транслітерування літератури (References) пропонуємо скористатися online-конвекторами: 
- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia та ін.; 
- для російської мови:   http://translit-online.ru/pasport.html 

 http://translit.net/ru/ 
 http://www.transliteratciia.ru/transliteraciya-imeni-i-familii-dlya-zagranpasporta. 

Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел наведено у Додатку Д. 
У разі необхідності редакція надає послуги з підготовки References. 

5. Обов’язково у кінці статті подаються дані про автора (ів) (трьома мовами): 
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Додаток А 
Приклад оформлення статті 

УДК 332.12 

Максим Дубина 

СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД  
ТРАНСКОРДОННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Максим Дубина 

СУЩНОСТЬ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ  
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Maksym Dubyna 

ESSENCE AND COMPONENT COMPOSITION  
OF CROSS-BORDER ECONOMIC SECURITY 

У статті через синтез таких понять, як «транскордонний», «економічна безпека» ви-
значено сутність транскордонної економічної безпеки, яку запропоновано розглядати як 
свободу від негативного зовнішнього та внутрішнього впливів на будь-які спільні дії, спрямо-
вані на посилення та поглиблення співпраці між територіальними громадами або владою, які 
знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, у сфері економічних від-
носин, а саме: виробництва товарів та послуг, розподілу матеріальних благ, обміну, що су-
проводжується за опосередкованої ролі грошей, та споживання фізичними та юридичними 
особами виробленої продукції. Також з’ясовано компонентний склад транскордонної еконо-
мічної безпеки, серед основних елементів якої виділено такі: транскордонна зовнішьоеконо-
мічна безпека, транскордонна виробнича безпека, транскордонна продовольча безпека, тра-
нскордонна енергетична безпека, транскордонна інвестиційна безпека. 

Ключові слова: транскордонне співробітництво; безпека; транскордонний регіон; економічна безпека; еконо-
мічна безпека регіону; транскордонна економічна безпека.  

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8. 
В статье через синтез таких понятий, как «трансграничный», «экономическая безопасность» определена 

сущность трансграничной экономической безопасности, которую предложено рассматривать как свободу от 
негативного внешнего и внутреннего воздействий на любые совместные действия, направленные на усиление и 
углубление сотрудничества между территориальными общинами или властями, находящимися под юрисдикцией 
двух или нескольких договаривающихся сторон в сфере экономических отношений. Также выяснен компонентный 
состав трансграничной экономической безопасности, среди основных элементов которой выделено следующие: 
трансграничная внешнеэкономической безопасность, трансграничная производственная безопасность, транс-
граничная продовольственная безопасность, трансграничная энергетическая безопасность, трансграничная 
инвестиционная безопасность. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество; безопасность; трансграничный регион; экономическая бе-
зопасность; экономическая безопасность региона; трансграничная экономическая безопасность. 

Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 8.  
The essence of cross-border economic security was defined by means of synthesis such terms as ,,cross-border”, 

,,economic security”. Cross-border economic security is independent from negative external and internal influence on any 
cooperative aimed on strengthening and deepening of cooperation between territorial communities or authorities within the 
jurisdiction of two or more contracting parties in economic relations, namely: production of goods and services, distribution 
of material goods, exchange of them, which is followed by indirect role of money and use by physical and legal bodies – 
products which are produced. Also the component composition of cross-border economic security was defined. Among them 
were the following: cross-border economic foreign affairs security, cross-border production, cross-border food security, 
cross-border energetic security, cross-border investment security. 

Keywords: cross-border cooperation; security; cross-border region; economic security; economic security of the 
region; cross-border economic security. 

Fig.: 2. Table: 1. References: 8.  
JEL Classіfіcatіon: G00 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO CREDITS SYSTEMATIZATION  
AND CLASSIFICATION 

Credit by its nature is a classic economic category which has been 
already researched in considerable number of scientific works. However, 
multi aspects character of credit and credit relations in general, its constant 
transformation in society lead to increased interest concerning cognition of 
this definition by scientists, Credit relations , as well as money relations, as 
of today penetrate the whole society and its economic sphere. Actually, 
credit is one of the movable forces of the country’s economic development. 
Importance of money-credit relations within economic system of the state 
and its further functioning stipulates increase of scientific interest of 
peculiarities arise study and credit development as an economic category. 
Objective of the article is defining types of credits, their systematization and 
classification by definite peculiarities. Within the article, main types of 
credits were analyzed, which can be defined as of today by analyzing of the 
peculiarities of credit relation functioning and development. Classification of 
all types of credits was implemented on account of the main peculiarities 
identification, to the number of which the following were related: under the 
order of provision, under creditor character, or by the character of the 
borrowers and by the terms depending on the crediting object, under 
percentage rate, by means of funds issue and by branch direction of credit, 
under risk level, by means of credit remuneration and credit payment, at 
presence of collateral. Combined, all defined peculiarities and relevant types 
of credit, shall create integrated system of credits classification, which at the 
present moment comprises the most known and distributed their types. As 
any other object, system of credits types is constantly in the process of its 
dynamic development. Transformation of the state’s economic state, change 
of political configuration of the society development and other exogenous 
factors stipulate as well continuous change of credit system itself, search and 
creation of new mechanisms of credits submission by different types of 
credit institutions, etc. As it is presented by experience of credit market 
development of Ukraine, it is in continuous state of its dynamic 
development, and difficulties arise in development of some financial 
institutions is being changed by activation and rapid development of other 
credit institutions. Thus, system of credits types classification is constantly 
being added by new types of credits and relevant peculiarities, under which 
they can be studied and separated as a single group. 
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5. Kolodiziev, O. M., Kolesnichenko, V. F. (2010). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Znannia.  
6. Dubyna, M. V. (2014). Polivariantnist traktuvan zmistu definitsii «bankivska operatsiia», 

«bankivska posluha», «bankivskyi produkt» [Poly variance of the of the terms determination 
«banking», «banking service», «banking product»]. In O. V. Tsarenko, S. V. Koliadenko, V. P. Ilchuk, 
Eds., Naukovi osnovy ekonomichnoho rozvytku Ukrainy ta svitu – Scientific fundamentals of economic 
development of Ukraine and the world (pp. 235–267). NHU.  

7. Dubyna, M. V., Zharii, Ya. V., Liakh, Yu. V. (2012). Stan ta perspektyvy rozvytku 
kolektorskykh kompanii v Ukraini [Status and prospects of the collection companies in Ukraine]. 
Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – 
Visnyk of Chernihiv State Technological University. Series «Economics», 3(60), pp. 267–278.  

8. Myshkin, F. (1998). Ekonomika hroshei, bankivskoi spravy i finansovykh rynkiv [Economics of 
money, banking and financial markets]. Osnovy. 

9. Shchetynin, A. I. (2006). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. TsNL. 
10. Polozhennia pro poriadok formuvannia i vykorystannia rezervu dlia vidshkoduvannia 

mozhlyvykh vtrat za pozykamy komertsiinykh bankiv [Regulation on the procedure for the formation 
and use of a reserve to compensate for possible losses on loans from commercial banks], Resolution of 
the National Bank of Ukraine № 122 (March 27, 1998). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 
v0538500-98. 

11. Polozhenni pro poriadok formuvannia ta vykorystannia bankamy Ukrainy rezerviv dlia 
vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy [Provisions on the 
procedure for the formation and use by banks of Ukraine of the reserves for reimbursement of possible 
losses through actual banking operations], Resolution of the National Bank of Ukraine № 23 (January 
25, 2012). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.  

12. Shyshkina, O. V., Dubyna, M. V. (2016). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Vydavets 
Brahynets O. V.  
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Додаток Д 
Приклади оформлення транслітерованого 

списку використаних джерел 
 

Приклади оформлення бібліографічних посилань  
у списку використаних джерел згідно з APA (7th ed.) 

 
Книга 

Не наводять у бібліографічному посиланні такі параметри: 
 кількість сторінок; 
 місто видання; 
 номер ISBN. 

Книга з автором (авторами) 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги. Видавництво. 
Приклади оформлення: 
Кормишкін, Ю. А. (2018). Бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва. 

МНАУ. 
Врублевська, О. О., Катеруша, Г. П., & Гончарова, Л. Д. (2013). Кліматологія. Екологія. 

Книга з автором (авторами) і редактором 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Дані редактора, Ред.). Видавництво. 
Приклади оформлення: 
Вихованець, І. Р., & Городенська, К. Г. (2004). Теоретична морфологія українсь-

кої мови (І. Р. Вихованець, Ред.). Університетське видавництво «Пульсари». 

Книга без автора (з редактором) 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані редактора (редакторів) (Ред.). (Рік). Назва книги. Видавництво. 
Приклади оформлення: 
Роговий, Ю. А. (Ред.). (2014). Енциклопедія українознавства. Проспект-К. 

Перекладена книга 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Дані перекладача, Пер.). Видавництво. 

(Оригінал опублікувано рік опублікування оригіналу) 
Приклади оформлення: 
Мандзоні, А. (2009). Заручені (П. Соколовський, Пер.). Фоліо. (Оригінал опубліко-

вано 1823 р.) 

Перевидання книги 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (номер видання). Видавництво. 
Приклади оформлення: 
Лукашевич, В. М. (2007). Глобалістика (2-ге вид.). Новий Світ-2000. 

Книга – частина багатотомного видання 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Т. номер тому). Видавництво. 
Приклади оформлення: 
Комарницька, Т. К., & Комісаров, К. Ю. (2012). Сучасна японська літературна 

мова (Т. 2). Видавничий дім Дмитра Бураго. 
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Частина книги 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). Назва частини книги. В Дані редактора, Ред., Назва книги 

(сторінки). Видавництво. 

Приклади оформлення 
Іваненко, О. М. (2016). Особливості міжнародного морського права. В О. Г. Артюх, 

Ред., Міжнародне право (с. 24–26). Правнича спілка. 
Woll, B., & Adam, R. (2012). Sign language and the politics of deafness. In M. Martin-

Jones, A. Blackledge, & A. Creese, Eds., The Routledge Handbook of Multilingualism 
(pp. 100–115). Routledge. 

Сайт 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Дата опублікування). Назва матеріалу або сторінки. 

Назва сайту. Адреса URL 
Зверніть увагу: якщо дані автора та назва сайту збігаються, у позатекстовому поси-

ланні наводять лише дані автора. 
Якщо на сайті не зазначений автор матеріалу, оформлювати посилання слід за та-

ким шаблоном: 
Назва матеріалу або сторінки. (Дата опублікування). Назва сайту. Взято дата звер-

нення з Адреса URL 

Приклади оформлення 
Kyiv Dictionary. (2020, 10 березня). «Міккі Маус» чи «Мікі Маус»? 

https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk3/mickey-mouse/ 
Ben Khemis, S. (2020, June 1). Is Deno the Node.JS killer? Medium. 

https://medium.com/javascript-in-plain-english/is-deno-the-nodejs-killer-5fdf903191f7 
Наукова робота. (б. д.). Бердянський державний педагогічний університет. Взято 

11 червня 2020 р. з http://bdpu.org/naukova-robota/ 

Стаття в журналі 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва статті. Назва журналу, номер тому (номер 

випуску), с. сторінки. Адреса DOI або  URL. 
Зверніть увагу: номер тому й номер випуску наводять без пропуску між ними. 

Приклади оформлення 
Повх, В. Л., Черешнюк, І. Л., Ходаківський, О. А., & Ходаківський, М. А. (2016). 

Аналіз впливу деяких модуляторів активності NMDA-рецепторів: мемантину, аманта-
дину або магнію сульфату та адемолу на коливання внутрішньоочного тиску в нормі, за 
умов гострої модельної офтальмогіпертензії та конзузійної травми зорового аналізато-
ра. Вісник Вінницького національного медичного університету, 20(2), с. 352–357. 

Харченко, С. В. (2019). Мовне оформлення реєстрів зелених насаджень (цінних рос-
лин) парків і скверів як різновиду довідкових видань. Міжнародний філологічний ча-
сопис, 10(3), с. 52–60. https://doi.org/10.31548/philolog2019.03.052 

Стародубцев, А. А., & Стебелєв, А. М. (2019). Теоретико-правовий аналіз етичних 
засад адвокатської діяльності. Вісник Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), с. 90–96. https://doi.org/10.26565/2075-
1834-2019-28-11 
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Стаття в газеті 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік, дата випуску). Назва статті. Назва газети, (номер 

випуску), сторінки. 

Приклади оформлення 
Мороз, В. (2017, 21 лютого). Закрите небо, або чому в Україні не розвивається ри-

нок авіаперевезень. Юридична газета, (8), 18–19. 
Чорний, А., & Бурнацький, М. (2016, 11 березня). До роковин смерті Тарас Шевчен-

ка. Канівська газета, (16), 2. 

Матеріали конференцій (тези) 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва доповіді. В Дані редактора (Ред.), Назва збірни-

ка конференції (сторінки). Видавництво. Адреса URL 
Приклади оформлення 
Кінджибала, О. С. (2018). Сучасний стан дослідження корейської міфології, її мовне 

відображення. В Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: ма-
теріали міжнародної науково-практичної конференції (с. 103–107). Класичний приват-
ний університет. 

Мартинюк, Д. (2020). Вихід біетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно 
від видів, норм і строків застосування азотних добрив. В П. Ясній, Б. Андрушків, 
О. Ляшук, І. Стадник, А. Довгань, А. Криськов, В. Андрійчук, А. Лупенко, С. Лупенко, 
І. Луців, М. Михайлишин, М. Пилипець, В. Ніконенко, Р. Рогатинський, П. Стухляк, 
М. Паламар, Н. Кирич, М. Підгурський, М. Приймак, . . . М. Петрик, Ред., Природничі та 
гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали міжнародної студентської науково-
практичної конференції (с. 67–68). Тернопільський національний технічний університет 
ім. І. Пулюя. http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000808/zbirnyk_2020.pdf 

Дисертація 
Опублікована дисертація або дипломна робота 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора. (Рік). Назва роботи [Тип роботи, Університет]. База даних. Адреса URL 
Зверніть увагу: для параметра «Тип роботи» слід зазначати назву типу й ступінь 

(наприклад, «Doctoral Dissertation», «Master’s Thesis»; для українських дисертацій слід 
наводити скорочено ступінь і галузь наук (наприклад, «Дис. канд. фіз.-мат. наук»). 

Неопублікована дисертація або дипломна робота 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора. (Рік). Назва роботи [Неопублікована тип роботи]. Університет. База 

даних. Адреса URL 

Приклади оформлення 
Опублікована дисертація або дипломна робота 
Місячна, Н. М. (2019). Соціально-психологічні чинники готовності безробіт-

них до зміни професії та перенавчання [Дис. канд. психол. наук, Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка]. 

Назаренко, К. Г. (2016). Циклічні амідини, енаміни та похідні 2-хлор-1,4-
бензотіазин-3-ону в синтезі поліядерних гетероциклічних систем і ω-
гетероарилалкіламінів [Дис. д-ра хім. наук, Інститут органічної хімії Національної 
академії наук України]. 

Moss, C. L. (2015). Expanded Internet Art and the Informational Milieu [PhD dissertation, 
New York University]. ProQuest. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI 
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Неопублікована дисертація або дипломна робота 
Lowly, J. (2018). Hibernation of Mammals in Botanical Gardens [Unpublished doc-

toral thesis]. University of Missouri. 

Автореферат 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора. (Рік). Назва роботи [Автореф. тип роботи, Університет]. База даних. 

Адреса URL 
Зверніть увагу: в параметрі «тип роботи», якщо йдеться про український авторефе-

рат, слід зазначати скорочено ступінь і галузь знань. 

Приклади оформлення 
Заїнчківська, І. П. (2020). Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка 

[Автореф. дис. канд. філос. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова]. 

Зварич, І. Я. (2020). Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки 
[Автореф. дис. д-ра екон. наук, Тернопільський національний економічний універси-
тет]. https://www.tneu.edu.ua/index.php?do=download&id=8737 

Стандарт 
Базовий шаблон оформлення: 
Організація, що розробила стандарт. (Рік). Назва стандарту (Код і номер стандарту). 

Видавництво (організація, що видала стандарт). 
Зверніть увагу: якщо назва організації, що видала стандарт, та видавництва, у якому 

відповідний стандарт надруковано, збігаються, в бібліографічному записі назви видав-
ництва не наводять. 

Приклади оформлення 
НВФ «Інпроект». (2013). Настанова щодо визначення загальновиробничих і 

адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б 
Д.1.1-3:2013). Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. 

International Organization for Standardization. (2013). Information technology — Se-
curity techniques — Information security management systems — Requirements 
(ISO/IEC 27001:2013). 

Закон (акт) 
Базовий шаблон оформлення з урахування вимог «The Bluebook»: 
Назва акта, тип акта № номер акта (Рік) (Країна або юрисдикція). Реквізити джере-

ла, в якому опубліковано акт. 

Приклади оформлення 
Про відпустки, Закон України № 504/96-ВР (2020) (Україна). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення 

спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірус-
ної хвороби (COVID-19), Закон України № 587-IX (2020) (Україна). Відомості Вер-
ховної Ради України, (22), с. 19. 
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Патент 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва патенту (Країна патент № номер патенту). Ор-

ган, що видав патент. 

Приклади оформлення 
Васильєв, О. М., Поважний, В. А., & Хан, В. Є.-І. (2018). Адсорбент для видален-

ня цезію з води (Український патент № 122396). Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України. 

Осипенко, В. І., Некоз, О. І., Хандюк, М. В., & Батраченко, О. В. (2015). Вузол екс-
трудера для нагрівання сировини (Український патент № 116022). Державна служба 
інтелектуальної власності України. http://uapatents.com/5-101661-vuzol-ekstrudera-dlya-
nagrivannya-sirovini.html 

 
Примітки:  
1. Не наводять у бібліографічному посиланні таких параметрів: 
• загальну кількість сторінок; 
• місто видання; 
• номер ISBN. 
2. Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.  
3. Назви книги, статті, журналу, газети тощо повинні бути надані (крім транслітера-

ції) у перекладі англійською мовою. 
 

Звертаємо Вашу увагу! 
Комп’ютерний переклад анотації та ключових слів  

англійською мовою категорично заборонено!!! 
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